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Les Pautas para bibliotecas al servicio de pa-
cientes de hospital, ancianos y discapacitados
en centros de atención de larga duración ela-
borades per l’IFLA són el marc normatiu de les
biblioteques per a pacients. La seva existèn-
cia, però, no garanteix el seu compliment; és
per això que trobem realitats ben diverses,
des del hospitals que les reinterpreten i ade-
qüen a les seves necessitats i mitjans fins als

que les ignoren o les desconeixen. En aquesta
comunicació farem un recorregut per diverses
alternatives o interpretacions als espais hospi-
talaris dedicats tant a l’oci com a la informació
dels pacients en un context internacional. Es
conclou que la biblioteca per a pacients és un
servei en si mateix i es reivindica com un servei
més al qual el malalt té dret.

RESUM

Las Pautas para bibliotecas al servicio de pa-
cientes de hospital, ancianos y discapacitados
en centros de atención de larga duración ela-
boradas por la IFLA son el marco normativo
de las bibliotecas para pacientes. Su existen-
cia no garantiza su cumplimiento; por esto se
encuentran realidades muy diversas, desde
hospitales que las reinterpretan y adecuan a
sus necesidades y medios hasta los que las ig-

noran o las desconocen. En esta comunicación
haremos un recorrido por diferentes alternati-
vas o interpretaciones a los espacios hospita-
larios dedicados tanto al ocio como a la infor-
mación de los pacientes en un contexto
internacional. Se concluye que la biblioteca
para pacientes es un servicio en si mismo y se
reivindica como un servicio más al cual tiene
derecho el enfermo.

RESUMEN

The Guidelines for libraries serving hospital pa-
tients and the elderly and disabled in long-term
care facilities, developed by IFLA, serve as a
standardised framework for libraries working
with hospital patients. The existence of these
rules, however, does not guarantee that they
are being followed. For this reason we find very
diverse realities, ranging from hospitals that
reinterpret and adapt the rules to meet their

own needs and means to those that ignore or
are unaware of them. In this paper we will re-
view different alternatives and interpretations
taking place in hospital spaces internationally,
that provide leisure reading as well as serving
as a source of information for patients. The
conclusion is that these libraries are a service in
and of themselves and should be claimed as a
service to which the patient has a right.

ABSTRACT



1. Introducció

Aquesta comunicació s’emmarca dins del projecte Ciber@ules: una finestra virtual
oberta a un món real encarregat per la Fundació La Caixa al grup d’investigació DENEA1

de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Per a un malalt i la seva família, l’estada en un centre hospitalari no ha de suposar

un trencament en l’exercici dels seus drets, sinó que l’hospital li ha de garantir aquest
exercici més enllà de l’obvi dret a la salut. Una de les conseqüències evidents que se’n
deriven és la demanda, per part dels malalts ingressats, d’accés a la informació sobre
la pròpia salut i el tractament a seguir, però també d’accés a la informació en general,
a la formació, a la cultura i al lleure. Per satisfer aquesta demanda cal un lloc que afa-
voreixi el desenvolupament d’aquestes funcions. Aquest lloc és la biblioteca per a pa-
cients.

Una biblioteca per a pacients és un espai de llibertat perquè fa augmentar la sen-
sació d’autonomia del pacient en ser ell mateix qui s’hi desplaça; és un lloc d’intercan-
vi d’informació, de convivència i d’experiències entre malalts, entre familiars i entre tre-
balladors, lluny de la rigidesa dels altres recintes hospitalaris. Les Pautas para
bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros
de atención de larga duración elaborades per l’IFLA són el marc normatiu d’aquest ser-
vei. Ara bé, l’existència d’aquestes Pautes, però, no garanteix el seu compliment; tro-
bem així realitats ben diverses, des del hospitals que les reinterpreten i adeqüen a les
seves necessitats i mitjans fins als que les ignoren o les desconeixen.

Hi ha dos factors que ens donen la clau de la consideració que rep la biblioteca per
a pacients per part de les autoritats competents. Per una banda, els hospitals que re-
coneixen explícitament la contribució de la biblioteca al tractament integral del malalt
la fan visible en la seva estructura organitzativa. Ara per ara, encara són pocs els hospi-
tals que segueixen aquesta pràctica, però no és menys cert que aquells que ho fan en
són uns grans defensors perquè han comprovat de primera mà la seva eficàcia (per
exemple el C.H.U. de Nîmes o l’Ospedale Pediatrico Meyer). Per l’altra banda, hi ha
una correlació positiva entre el grau de relació existent entre la biblioteca per a pa-
cients i la seva biblioteca pública de referència. A mesura que creix el compromís de la
direcció de l’hospital o de la biblioteca pública de referència o de totes dues institu-
cions alhora, el servei bibliotecari i l’espai físic que majoritàriament l’acull, milloren. Ara
bé, malgrat aquesta afirmació, és evident que abans de condicionar un espai físic es
prioritza l’oferta de productes i serveis i queda per a una darrera actuació (sovint com a
culminació del projecte) la creació d’un espai singular.

Existeix una important dificultat terminològica en aquest àmbit. La mateixa IFLA ho
reconeix ja que sota els epígrafs «biblioteca hospitalària» o «biblioteca d’hospital» tro-
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bem serveis que es refereixen tant a les biblioteques per a professionals de la salut com
a les biblioteques per a pacients. Als països anglosaxons, les diverses denominacions uti-
litzades per expressar els serveis bibliotecaris d’un hospital van des de la playroom per a
infants fins a la teenroom per a joves i adolescents, passant per la lounge room, la recre-
ation room i altres expressions similars vinculades a l’oci i la tipologia concreta d’usuaris
als quals van adreçats. Ara bé, en països com ara França o Itàlia conviu la denominació
«biblioteca» per a aquest servei amb el de «mediateca» o «ludoteca» respectivament.

2. Estat de la qüestió

Per a la selecció dels casos descrits hem fet una cerca a través d’Internet i hem priorit-
zat aquelles experiències que al nostre entendre són un model de bones pràctiques.
S’han analitzat sis projectes procedents de França, Itàlia, Àustria, Països escandinaus i
Països anglosaxons alhora que hem contextualitzat, breument, la situació de les biblio-
teques hospitalàries en cada zona. Per a la descripció de cada experiència hem seguit
una fitxa de treball fixada prèviament: Entitat, Finançament, Funcions, Fons, Serveis,
Usuaris, Personal, Local i Punts forts.

2.1. França

Al darrer quart del segle passat hi ha tres moments decisius pel que fa a l’adopció de
mesures per a establir biblioteques per a pacients en el si dels hospitals que no en tin-
guessin o bé millorar-ne les existents: primer, la publicació de la Circulaire nº 132 du 18
décembre 1970 del Ministeri de la Salut; després, l’aparició de l’informe Pingaud-Ba-
rreau el 1982 i, per últim, la signatura d’un acord entre el Ministeri de Cultura i la Se-
cretaria d’Estat de la Salut el 1999:

— A la circular es fa palesa la necessitat d’oferir serveis com la biblioteca, la sala de
jocs, la perruqueria, etc., per tal d’humanitzar la vida dels malalts als centres hos-
pitalaris.

— L’informe Pingaud-Barreau (1982) té com a objectiu, entre altres, fer arribar la lec-
tura a tots els ciutadans perquè puguin exercir tots els seus drets independent-
ment del lloc on es trobin. Aquest objectiu es materialitza en la lecture hors les
murs a través de les anomenades bibliothèques de tiers-réseau; és a dir, biblio-
teques no institucionals al servei de públics específics2 i cridades a cooperar amb
les biblioteques pertanyents a la xarxa de lectura pública.
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2. Biblioteques situades a l’entrada d’una empresa i adreçades als treballadors, al carrer per als in-
fants i joves en situació de risc, en zones rurals, per als pacients dels hospitals, etc.



— L’acord signat entre el Ministeri de Cultura i la Secretaria d’Estat de la Salut el
1999 afavoreix la cooperació entre els hospitals i els equipaments culturals,
com per exemple les biblioteques, mitjançant el programa nacional Culture à
l’hôpital.

Aquestes tres dates clau permeten extreure tres conclusions:

— Es garanteix el dret dels malalts a gaudir d’una vida plena atès que un pacient és
per damunt de tot una persona amb drets.

— Es reconeix i potencia la funció de la biblioteca pública com a ens afavoridor del
desenvolupament col·lectiu i individual de les persones. Des d’una perspectiva
social, la biblioteca pública és considerada com una àgora, esdevenint així l’es-
pai per excel·lència de la ciutadania i de la democràcia. Des de la perspectiva in-
dividual, la biblioteca pública ha de ser capaç d’acollir a tots i cadascun dels ciu-
tadans.

— El desplegament del mapa bibliotecari a França durant la dècada dels vuitanta,
és simultani a la presa de consciència per part dels responsables polítics locals
de la necessitat de desenvolupar una política cultural municipal integradora i
global on, per optimitzar els recursos disponibles, és imprescindible treballar co-
operativament amb totes les organitzacions ciutadanes. L’escenari que s’obre,
doncs, requereix el treball conjunt de bibliotecaris i polítics.

Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes. Centre de gérontologie Serre Cavalier
Antenne Serre Cavalier-C.H.U./ Carré d’Art 
<http://musictradgard.com/carredart/antenneserrecavalier.htm>

Entitat

El Centre de gérontologie Serre Cavalier és una secció del Centre Hospitalier Universi-
taire (C.H.U.) de Nîmes i es dedica a la cura d’ancians de curta i llarga estada. L’any
1999 es va signar un conveni a tres bandes entre l’ajuntament de la ciutat de Nîmes, la
mediateca municipal i la direcció del centre sanitari per, entre altres qüestions, obrir
una biblioteca a les dependències del centre. D’una banda, la municipalitat de Nîmes
tenia com a objectiu facilitar als seus ciutadans l’accés a la lectura, tot posant a l’abast
de la població amb mobilitat reduïda, fonamentalment la gent gran, serveis específics;
d’altra, l’hospital de Nîmes volia afavorir trobades intergeneracionals a l’equipament
de Serre Cavalier. El resultat fou la creació d’una biblioteca-mediateca, filial de la Mé-
diathèque Carré d’Art de Nîmes, oberta tant als residents com als treballadors del cen-
tre i als habitants del barri.
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Finançament

La gestió és compartida entre l’hospital i la Médiathèque. Així el C.H.U. s’encarrega del
manteniment de les instal·lacions i de la contractació del personal, mentre que la Mé-
diathèque Carré d’Art s’ocupa de tots els assumptes directament relacionats amb el
servei: col·lecció, tipologia i abast dels serveis, i formació dels treballadors.

Funcions

Les funcions que es duen a terme són les pròpies de qualsevol biblioteca pública: in-
formació i referència, préstec i animació a la lectura.

Fons

Consta d’una col·lecció general d’uns 3.500 volums, cedida per la mediateca i que es
renova periòdicament en funció de l’ús.

Usuaris

Els residents, els treballadors i, en tant que annex de la biblioteca municipal, està ober-
ta a tots els ciutadans del barri.

Local

La situació és cèntrica dins de Serre Cavalier, s’ubica en un gran «passeig comercial»
que els responsables del centre han posat a l’abast dels pacients per tal de resocialit-
zar la seva vida. Al passeig s’hi pot trobar una perruqueria, un restaurant i, per des-
comptat, la biblioteca. Aquesta, està dividida en zones segons el tipus d’ús i d’usuari:
zona infantil, de premsa, consulta en sala, etc. El mobiliari i l’equipament informàtic és
idèntic al d’altres biblioteques públiques.

Serveis

Informació i referència, préstec, difusió i animació (exposicions, hores del conte, es-
pectacles diversos, etc.). La consulta al catàleg es fa a través d’un terminal connectat a
la xarxa informàtica de les biblioteques de la ciutat. L’horari d’obertura és de dimarts a
dissabte de 13 a 18 h. Els matins es dediquen a treball intern i al servei de carro de
préstec de documents per les habitacions.
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Punts forts

— El conveni a tres bandes entre l’ajuntament, l’hospital i la mediateca de Nîmes,
on les responsabilitats de cada part estan estrictament marcades.

— L’accés obert als habitants del barri que permet aconseguir una saludable relació
entre els usuaris, infants i joves i gent gran.

2.2. Itàlia

Actualment Itàlia està immersa en un important procés de reorganització i millora de la
qualitat del seu sistema sanitari per tal de millorar les instal·lacions i per humanitzar els
serveis. S’inicia així un procés d’intervenció de les biblioteques públiques en l’entorn
hospitalari a partir del que ells anomenen «la biblioteca fuori di sé» que segueix el mo-
del francès «hors les murs» explicat més amunt. La repercussió que té aquesta nova ma-
nera d’entendre la biblioteca pública és divers en qüestions essencials com són els ser-
veis que s’ofereixen (el més generalitzat, un bon préstec afavorit per la facilitat de
retornar els documents en qualsevol centre de préstec de la xarxa bibliotecària muni-
cipal i la possibilitat de beneficiar-se del préstec interbibliotecari ), l’àrea geogràfica i
el calendari d’implantació.

A més, en el cas de les biblioteques per a pacients infantils, s’hi afegeix una nova
variable: la importància del joc i, per tant, de les joguines, en relació amb la vida hos-
pitalària dels infants. Aquest fet condiciona sovint la concepció d’espai que es té de la
biblioteca ja sigui perquè aquesta inclou entre els seus materials joguines i esdevé el
que ells anomenen una ludoteca (és el cas de l’Ospedale Pediatrico Meyer), ja sigui
perquè la biblioteca i l’espai de joc es conceben com un contínuum tot i tenir espais
clarament diferenciats (com en la Biblioteca della Strega Teodora en la que només una
porta separa els dos àmbits).

Ludoteca dell’Ospedale Pediatrico Meyer (Florència)
<http://www.ao-meyer.toscana.it/notizia_completa.asp?IDNotizia=958&IDCategoria=205>

Entitat

Ospedale Pediatrico Meyer. Aquest hospital pediàtric és pioner a Itàlia pel seu esforç
per garantir als pacients no només l’atenció i el benestar necessaris des del punt de vis-
ta de la salut sinó també per proporcionar-los la màxima continuïtat respecte de la se-
va vida quotidiana. L’oferta educativa, cultural i lúdica és molt àmplia i respon a la idea
de model integrat de tal manera que forma part essencial de la vida diària dels infants
hospitalitzats i de les seves famílies. La ludoteca s’inaugurà el desembre de 2000.
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Finançament

Es finança a partir de les aportacions de la Fondazione Meyer que canalitza les dona-
cions i els mecenatges. La fundació dedica una partida específica a projectes d’anima-
ció que es realitzen a l’hospital però té un interès especial en les activitats que es fan a
la ludoteca.

Funcions

Té un plantejament essencialment lúdic. Tot i que els llibres i la lectura tenen un paper
important, es dóna molt de pes a les activitats d’oci i de joc en general.

Fons

Joguines, llibres, jocs de taula, cintes de vídeo i de casset, un ordinador per navegar
per Internet i per accedir directament a l’espai virtual que tenen els infants del Meyer i
materials per a manualitats (ceres, colors, pintures, plastilina, cartolines, etc.).

Serveis

Es potencien molt les activitats en les quals intervenen tant la lectura com els jocs i les
manualitats; també preparen festes molt participatives i multitudinàries. El seu producte
estrella i pel qual han estat premiats en diverses ocasions és un programa de ràdio,
«Unzy, Dunzy, Trinzy, i Bambini contano al Meyer», que s’emet cada dissabte al matí a tra-
vés de Lady Radio, una emissora local i en el qual intervenen els nens malalts. L’horari de
la ludoteca és de dilluns a divendres de 9,30 a 13 i de 14 a 17 i dissabtes de 9,30 a 13.

Usuaris

Principalment els infants malalts (tant els interns com els ambulatoris) però també està
oberta als familiars (pares i germans) i als amics que els visiten.

Personal

Hi ha quatre animadors3 que treballen en estreta col·laboració amb el personal sanita-
ri, educatiu i assistencial. La seva presència a l’hospital es finança a través de la Fonda-
zione Meyer.
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Local

És ampli i lluminós i es troba al primer pis de l’hospital. S’ha dissenyat l’espai donant es-
pecial rellevància a una estètica trencadora respecte de la resta de l’hospital (els colors
vius, per exemple, són molt presents); també s’ha tingut en compte l’edat i la mida dels
seus usuaris, les seves necessitats de relació, la possibilitat del joc individual, etc. Do-
nat el model integrador cultural que se segueix des de la direcció de l’hospital, la lu-
doteca pot sortir del seu propi espai i moure’s cap allà a on es cregui necessari i conve-
nient.

Punts forts

— La forta implicació per part de la direcció de l’hospital en aquest projecte.
— La gran visibilitat del servei tant a les pròpies instal·lacions (bona senyalització)

com a la plana web.
— Les activitats de la ludoteca són considerades un referent a Itàlia.
— L’expansió de la ludoteca més enllà de les quatre parets físiques que tenen as-

signades.

Biblioteca della strega Teodora della Divisione Pediatria del Policlinio di Modena
<http://www.comune.modena.it/biblioteche/teodora/index.htm>

Entitat

la biblioteca es troba al Policlinico di Modena, ubicada concretament a la secció de
Pediatria de l’hospital. Fou creada el 10 d’abril de 1999. Està vinculada al Servizio Bi-
blioteche del Comune di Modena. A més, la biblioteca és membre de ple dret del sis-
tema bibliotecari municipal i, per tant, es beneficia de tots els seus serveis centralit-
zats (administratius, catalogràfics, de coordinació tècnica, d’organització, de difusió,
etc.).

Finançament

Es comptà amb un important patrocini per a la seva inauguració. No hem localitzat in-
formació sobre qui la finança actualment però sí sobre el seu pressupost de 2003. Les
seves despeses era de 12.000 € dels quals 6.000 € eren per pagar el personal munici-
pal (especialment el bibliotecari que gestiona el servei i assegura una correcta coordi-
nació entre les biblioteques municipals i l’hospitalària); els altres 6.000 € eren per a
l’adquisició de llibres (1.200 €) i per a les despeses de manteniment de la seu i dels or-
dinadors.
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Funcions

El projecte de la biblioteca conviu i comparteix espais i recursos amb altres projectes
educatius i escolars. Per arribar a fer realitat aquest projecte es va haver de signar un
acord institucional entre el Policlinico di Modena, la Direzione Didattica responsable de
l’aula hospitalària i el Comune di Modena per a l’espai dels jocs i la biblioteca, i amb les
associacions de voluntaris per fer realitat el dia a dia d’aquest projecte. El paper de la
biblioteca hospitalària és el de proporcionar llibres; alguns d’ells poden respondre a la
necessitat d’informació que sobre la seva malaltia o l’hospital i el seu funcionament tin-
guin els petits malalts.

Fons

Hi ha, aproximadament, uns 1.000 documents (llibres, revistes, cd-roms de contes i de
divulgació científica ) adreçats tant als infants com als seus pares (en aquest sentit,
s’afavoreix el préstec interbibliotecari que els ofereix la xarxa de biblioteques munici-
pals per tal de proporcionar als pares allò que més necessiten en cada moment).

Serveis

Donada la seva ubicació física, la biblioteca té un doble horari, l’horari que la vincu-
la directament a l’aula hospitalària i, per tant, durant aquestes hores hi haurà un
mestre (de dilluns a divendres de 8 a 17 h.) i l’horari en què funciona exclusivament
com a biblioteca i llavors ja compta només amb la presència d’un bibliotecari o d’un
voluntari: de dilluns a divendres de 17 a 18,30, i dimecres i dijous de 19,30 a 20,30
(per a la lectura de bona nit), dissabtes i diumenges de 16,30 a 18,30. Té quatre
punts de lectura. Hi ha dos ordinadors per a la consulta i ús de cd-roms. Disposen
d’un catàleg automatitzat. Es fan lectures en veu alta a la biblioteca (i a l’habitació
prèvia sol·licitud) a càrrec del personal voluntari. També s’organitzen activitats
d’animació, especialment les relacionades amb les festes (carnestoltes, tots sants,
nadal, etc.).

Usuaris

Els nens malalts (tant interns com ambulatoris), les seves famílies i els seus amics. És
important remarcar que més del 40% dels nens malalts utilitza aquest servei i que
més del 80% dels infants que utilitzen la biblioteca de l’hospital no tenen carnet de
cap biblioteca municipal. Preveuen que aquest contacte tan positiu amb la bibliote-
ca els despertarà el desig de renovar i mantenir la relació amb la seva biblioteca
pública.
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Personal

Actualment està gestionada per quatre bibliotecaris i vint voluntaris que es reparteixen
els diferents torns. Els bibliotecaris sempre hi van un cop per setmana perquè són el re-
ferent dels voluntaris i els responsables de formar-los en aquest àmbit; també realitzen
tasques tècniques i de coordinació entre la biblioteca de l’hospital i la pública. Existeix
una comissió que regula els serveis educatius i culturals de la secció de pediatria i està
formada per membres tant del col·lectiu de professionals mèdics i sanitaris de l’hospi-
tal com per educadors, mestres, voluntaris i responsables de l’administració municipal
(mestres i bibliotecaris). Aquesta comissió examina les propostes que li arriben per tal
de valorar la seva qualitat i la seva oportunitat. Sempre es tenen en compte qüestions
com l’horari de les activitats (que sigui compatible amb la vida hospitalària dels infants),
la distribució equitativa de les activitats durant la setmana (inclosos dissabte i diumen-
ge) i durant el pas de l’any. Aquesta comissió es regula mitjançant un reglament i està
reconeguda per la direcció de l’hospital.

Local

És molt petit. Els responsables del projecte destaquen el fet que es tracta d’un espai
d’ús exclusiu per a la biblioteca tot i que des de la biblioteca es pot accedir directament
als dos espais amb el que té més vinculació: la sala de joc i l’aula escolar. La ubicació de
la biblioteca en aquest lloc s’ha fet de manera conscient i volguda perquè per una ban-
da permet que la biblioteca sigui un servei autònom i, per l’altra, que esdevingui un
servei de suport als altres dos. La comunicació física d’aquests tres espais permet la lliu-
re circulació dels infants durant les diferents activitats que poden realitzar segons el seu
estat d’ànim de cada moment. Aconseguir que els cedissin el local és la principal difi-
cultat amb la qual es van haver d’enfrontar des dels Serveis Centrals bibliotecaris.

Punts forts

— La forta vinculació amb la xarxa de biblioteques municipals de la qual se’n bene-
ficia. Aquest fet genera un doble avantatge: els infants hospitalitzats tenen un
bon servei alhora que entren en contacte amb la biblioteca pública (i és un pri-
mer pas per al seu posterior ús quan reprenguin la normalitat de les seves vides).

— La forta implicació de tots els estaments que intervenen en la seva existència (bi-
bliotecaris, metges, mestres, infermeres, voluntaris, funcionaris de l’administra-
ció, etc.).

— Una imatge corporativa molt marcada a partir del personatge amb el qual s’identi-
fica la biblioteca, la «Strega Teodora».
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2.3. Àustria

Sozialmedizinisches Zentrum Ost-Donauspital (Viena)
<http://www.wienkav.at/kav/dsp/>

Entitat

El Sozialmedizinisches Zentrum Ost-Donauspital informa als pacients, ja en el moment
de l’ingrés, a més dels serveis directament relacionats amb la salut, de tots aquells que
tenen a veure amb el lleure i que comporten una major qualitat de vida. Un dels més
importants és la presència a la planta baixa de l’hospital d’un annex de la biblioteca pú-
blica. La biblioteca es va inaugurar el 27 d’abril de 1993.

Finançament

No en tenim dades.

Fons

Actualment compta amb més de 16.000 exemplars dels quals, 3.000 són llibres per a
infants, 5.800 són novel·les, 5.400 monografies especialitzades, 1.000 cintes magneto-
fòniques, 840 CDs, 63 subscripcions a revistes i 86 jocs.

Serveis

Els serveis oferts per la biblioteca són els propis d’un centre d’aquestes característi-
ques: informació i referència, préstec, animació i servei de carro per les habitacions.

Usuaris

Dóna servei a malalts (tant adults com infants), familiars i als treballadors del centre sa-
nitari.

Local

Es troba a la planta baixa de l’hospital per tal de facilitar al màxim el seu accés a tots els
usuaris.

Punts forts

— El fet que la biblioteca per a pacients sigui una filial de la biblioteca pública ga-
ranteix una qualitat constant del servei.
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— La ubicació de la biblioteca a la planta baixa de l’hospital exerceix un poderós
«efecte crida» sobre tots els usuaris potencials perquè és un lloc central i de fàcil
accés.

— El fet que sigui una biblioteca comuna per als pacients i les seves famílies així
com per als treballadors.

2.4. Països escandinaus

En general, les biblioteques per a pacients dels hospitals escandinaus es gestionen a
través del departament de serveis especials de la biblioteca pública municipal. Els hos-
pitals petits compten amb un dipòsit de llibres que es canvien trimestralment i que són
oferts al malalts per les habitacions mitjançant el carro de circulació setmanal.

La majoria de les biblioteques disposen, a més d’un fons general, d’informació
abundant sobre aspectes relacionats amb la malaltia, adreçada tant als pacients com
als seus familiars. La col·lecció es presenta en múltiples suports, entre els quals potser
destacaríem els llibres llegits en veu alta, partitures musicals, fons bibliogràfic en dife-
rents idiomes i la possibilitat de baixar una selecció de peces musicals de la xarxa de
forma legal.

Els hospitals més importants disposen de biblioteca amb un espai físic propi i situat
a prop dels serveis generals.

En la mesura que les biblioteques de pacients són una extensió de la biblioteca pú-
blica, la tipologia dels serveis oferts i les seves característiques vénen determinats per
les especificitats de la biblioteca pública. Un tret definidor de les biblioteques per a pa-
cients escandinaves és l’interès per a aproximar l’art als pacients. Aquest servei pren
forma sota diferents vessants en funció dels recursos que pot mobilitzar la biblioteca
(des de la presentació dels fons artístic que hi pugui haver a l’hospital fins a l’arranja-
ment d’exposicions d’arts plàstiques o la celebració de concerts).

Com a exemple d’aquesta línia de treball, hem triat el Rigshospitalet de Copenha-
guen.

Rigshospitalet (Copenhaguen)
< http://www.rigshospitalet.dk/>

Entitat

El Rigshospitalet és l’hospital més important del país i està ubicat a Copenhaguen. Des
de 2003 té en marxa un Programa Infantil i Juvenil, finançat en part pel Ministeri de Cul-
tura. Mitjançant aquest programa s’organitzen múltiples activitats de caire cultural i de
lleure en les que estan implicats diferents estaments i serveis de la institució com, per
exemple, la biblioteca, que presideix la comissió cultural. La seva biblioteca per a pa-
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cients és una extensió de la biblioteca pública de la ciutat. Les estadístiques d’ús ex-
tretes de la Memòria de 2004 evidencien l’èxit del servei: 144 visites diàries i 39.111
préstecs anuals.

Finançament

Un dels indicadors que trobem per mesurar la importància que l’hospital dóna a la bi-
blioteca és la presència de partides específiques per finançar aquest servei dins del
pressupost general. S’observa una tendència, comuna a altres institucions daneses, cap
a l’autofinançament. En aquest sentit, s’ha intensificat el treball en projectes finançats
externament (per part de fundacions, empreses privades o d’altres institucions públi-
ques) i s’ha activat el mecenatge d’activitats i de materials.

Fons

El total de materials disponibles se situa al voltant de 14.177 unitats. Hi trobem: llibres,
cintes de lectura de llibres, diaris, revistes, música, jocs electrònics, vídeos i DVDs. Dis-
posa de tot l’equipament necessari per consultar els diferents suports en els que es
presenta el fons: cassets, Play Stations i ordinadors portàtils amb connexions a Internet.

Serveis

Consulta a sala, carro per les habitacions (un cop a la setmana, o a demanda) i serveis
d’animació (la majoria són concerts: jazz, música de cambra, cant coral). Les actuacions
tenen lloc al vestíbul central de l’hospital, al davant de la biblioteca. S’organitzen acti-
vitats culturals, d’animació i de lleure a través del Programa Infantil i Juvenil. L’horari és
de dilluns a divendres de 10 a 16 h.

Usuaris

Malalts (infants i adults), familiars i personal de l’hospital.

Personal

Al capdavant de la biblioteca hi ha tres bibliotecaris, un administratiu i un auxiliar.

Local

La biblioteca compta amb una ubicació privilegiada, al vestíbul principal de l’edifici, al
costat de la recepció. La distribució i la decoració de l’espai, però, no presenten parti-
cularitats especials. Està distribuïda en una sala de lectura amb tres o quatre taules, un
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taulell d’atenció al públic d’alçada regulable i una sala contigua per al personal, dota-
da amb ordinadors i una micro cuina-menjador. Les prestatgeries amb llibres funcionen
com envans i la decoració de les parets és feta a base de pòsters.

Punts forts

— El fet que la biblioteca per a pacients sigui una filial de la biblioteca pública ga-
ranteix una qualitat del servei constant.

— L’alt grau d’implicació de l’hospital en aquest projecte.
— La ubicació a la planta baixa que facilita i afavoreix tant l’accés com la seva visi-

bilitat.
— El fet que sigui una biblioteca comuna per als pacients i les seves famílies així

com per als treballadors de l’hospital.

2.5. Països anglosaxons

En l’àmbit anglosaxó, Estats Units marca una clara tendència seguida molt de prop per
Canadà i Austràlia. El Regne Unit i Irlanda, tot i trobar-se clarament en aquesta mateixa
àrea d’influència, han seguit un camí propi.

Així, doncs, als Estats Units, la biblioteca per a pacients ha tendit a desaparèixer o
veure’n reduïda la presència i importància a un servei de préstec de llibres mitjançant
un carro i gestionat exclusivament per voluntaris. En el cas dels hospitals pediàtrics i de
les seccions infantils dels hospitals generals, els serveis que tradicionalment oferien les
biblioteques els trobem ara a les playrooms que han incorporat, a més, una nova ge-
neració de serveis. Les playrooms vinculen oci, formació i teràpia i estan gestionades
per voluntaris amb l’assessorament d’especialistes. Segons les dimensions de l’hospi-
tal i el perfil dels pacients, també hi pot haver una teenrom. En ambdós tipus d’espais,
els horaris, els criteris d’accés i els serveis varien molt segons el centre. Constatem, pe-
rò, que el terme biblioteca tendeix a desaparèixer, engolit per la diversitat de suports i
serveis.

En el cas del Regne Unit, la darrera dècada del segle XX marca un punt d’inflexió.
Apareix el concepte del consumer health information. Per tant, dins dels hospitals, es
potencia la màxima difusió de la informació relacionada amb la salut adreçada als pa-
cients, més que no pas la biblioteràpia o la lectura lúdica i recreativa. És a partir d’a-
quest nou plantejament que s’inicia una petita aproximació entre la biblioteca pública
i la biblioteca per a pacients, però no pas en la línia dels serveis especials. Les bibliote-
ques públiques comencen a oferir serveis específics d’informació sobre la salut;. Les bi-
blioteques per a pacients com a tals desapareixen dels hospitals (llevat del servei dels
carros amb llibres, que està gestionat exclusivament per voluntaris) i dins de les biblio-
teques mèdiques hi ha una secció adreçada als pacients i familiars per resoldre qües-
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tions relacionades amb la salut. Els hospitals pediàtrics reprodueixen el mateix model i
posen èmfasi especialment sobre el nivell divulgatiu de la informació que proporcio-
nen, perquè hauran de satisfer tant les necessitats dels familiars com les dels infants.

Sorprèn la contradicció existent entre la desaparició de les biblioteques per a pa-
cients (com a espai físic i com a servei en un sentit ampli, més enllà del carro amb lli-
bres) i l’important desenvolupament que està tenint la biblioteràpia, especialment per
a infants, en molts hospitals del Regne Unit.

Malgrat tot, existeix un model comú anglosaxó que es desenvolupa en totes dues
àrees d’influència, les Starlight Sites. Es tracta d’uns espais acollidors i còmodes, pen-
sats com un refugi per als infants que els permeti aïllar-se de la malaltia i de tot el que
l’envolta mitjançant una decoració trencadora respecte de l’hospital i amb una gran
oferta de jocs i tecnologia d’última generació. Ens trobem, novament, davant de les
playroom abans descrites però vinculades a una fundació sense afany de lucre. Paral·le-
lament, hi ha iniciatives aïllades de playrooms.

Starlight Sites
<http://www.starbright.org/intl/programs/sites.htm>

Entitat

La Starlight and Starbright Children’s Foundation és una organització internacional sen-
se afany de lucre que pretén millorar la qualitat de vida d’infants i adolescents i de les
seves famílies, tot oferint-los diversos programes, productes i serveis que tenen com a
principal objectiu distreure i entretenir. Un dels seus projectes emblemàtics són les
Starlight Sites, uns espais creats específicament per a cada hospital i clarament dife-
renciats de la resta del centre.

Finançament

La fundació busca recursos per a cada projecte concret per tal que aquests espais no
representin una càrrega econòmica per a l’hospital. Gràcies al reconegut prestigi de la
fundació, s’aconsegueix que s’hi impliquin persones i entitats. En aquests darrers
temps, dos grans patrocinadors (Toys «R» Us i Hollywood Video) han aconseguit una re-
marcable expansió de les Starlight Sites (actualment n’hi ha més de seixanta en funcio-
nament).

Funcions

Tenen una funció essencialment lúdica i d’evasió de la realitat hospitalària; també es
planteja com un lloc de trobada amb altres malalts on es facilita la sociabilització i
l’intercanvi. Es contempla, tot i no ser essencial, la funció informativa i formativa en
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la mesura en què es posen a disposició dels pacients una sèrie de recursos que ser-
veixen per a aquests usos (llibres de coneixements i accés a internet que els permet
aprendre i formar-se però també, si cal, informar-se i formar-se sobre la pròpia ma-
laltia ).

Fons

Ofereixen una gran oferta de jocs i joguines, llibres i revistes i materials per al lleure
adequats als seus usuaris i que inclouen la utilització de la més alta tecnologia (ordina-
dors amb connexió a internet, pantalles grans de televisió, vídeos, CDs, CD-ROMs).

Serveis

Es realitzen activitats de lleure que poden estar o no organitzades ja que s’entén el lloc
com un punt de trobada al marge de les activitats que s’hi puguin desenvolupar per-
què contempla l’estada aïllada i individual.

Usuaris

Els infants hospitalitzats, els seus familiars i els amics. Cada hospital, però, estableix
les seves pròpies normes d’accés (per exemple, si es contempla o no l’accés als pa-
cients ambulatoris). Al personal mèdic i sanitari, en general, no se li permet l’entrada
tret que ho facin sense el seu uniforme de feina perquè es vol preservar aquest espai
com un lloc al marge de la malaltia. Donada la naturalesa flexible de l’espai, l’admi-
nistració de l’hospital també el pot utilitzar com a lloc de reunions, trobades o cele-
bracions.

Personal

Estan gestionades per voluntaris. En el cas de les playrooms, la seva presència, dona-
da l’edat dels infants, és sempre obligatòria i imprescindible; ara bé, per a les teenro-
oms, sovint els criteris varien i a certes hores es permet l’accés als adolescents sense
cap adult. Cada hospital, però, decideix les normes que aplicarà. Els voluntaris nor-
malment reben formació i estan assessorats per especialistes.4
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Local

Es tracta d’un espai flexible, multifuncional i polivalent ja que és útil per a usuaris tant di-
ferents com són els pacients i l’administració de l’hospital; alhora, ha de servir per al lleu-
re individual, com a lloc de trobada i per a la realització d’activitats; és per això que es
tenen molt en compte els colors, la mida dels mobles, la distribució de l’espai, etc.
A partir d’aquestes premisses bàsiques, cada hospital adequa l’Starlight Site a les seves
necessitats específiques i li dóna entitat pròpia tant pel seu disseny com per la filosofia
que el defineix fent que cada una d’aquestes sales sigui única i irrepetible. El disseny i la
decoració es consideren valors essencials i s’acostumen a encarregar a professionals de
prestigi que utilitzen aquesta feina com una plataforma per mostrar les seves creacions.

Punts forts

— Conjuga d’una manera òptima el potencial creatiu i de servei de la fundació amb
unes bones fonts de finançament gràcies al patrocini, tot assegurant així la viabi-
litat dels projectes i els serveis que ofereix.

— Excel·lent difusió de l’Starlight and Starbrigth Children’s Foundation i dels seus
projectes i serveis; tenen una bona imatge corporativa.

— Com que la fundació és una organització descentralitzada, amb diversos capí-
tols, garanteix una proximitat a la realitat de cada àrea, a una gestió pròpia i a la
realització de projectes adequats a cada lloc.

3. Conclusions

La biblioteca per a pacients no sempre disposa d’un espai propi. L’encariment del sòl
urbà i la conseqüent manca d’espai disponible en un hospital o el desconeixement dels
beneficis que pot generar aquest servei són algunes de les raons per les quals la bi-
blioteca per a pacients no sempre existeix o bé està infravalorada.

La revisió de les experiències descrites ens demostra que quan hi ha biblioteca per
a pacients, existeix una gran diversitat de solucions. Malgrat tot, hem pogut fer una sè-
rie de constatacions que ajuden a perfilar el panorama internacional pel que fa a la in-
terpretació que es dóna a la biblioteca per a pacients i l’espai que ocupa.

En primer lloc, hem detectat que existeix una correlació positiva entre la implicació
de l’hospital i la creació, manteniment, potenciació i ús d’aquest servei per als pacients.
Si l’hospital assumeix el projecte de biblioteca (o en facilita la seva existència com se-
ria el cas de les Starlight Sites) i l’incorpora a la seva política de centre donant-li un lloc
clar dins del seu organigrama, l’èxit està garantit. Qüestions com el finançament o qui
el gestionarà acostumen a solucionar-se de manera més o menys reeixida quan l’admi-
nistració hospitalària defensa aquest servei.
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En segon lloc, hem pogut detectar un doble model de biblioteca per a pacients. El
model que se segueix als països anglosaxons i el model de l’Europa continental. Els paï-
sos anglosaxons defensen les playrooms i les relacions amb la biblioteca pública són del
tot inexistents. No és pas que en aquests espais es desestimin els materials que es tro-
ben a les biblioteques públiques sinó que es parteix d’un plantejament un xic diferent.
En el cas dels països de l’Europa continental, tendeixen a considerar la biblioteca per a
pacients com un servei especial dins de la biblioteca pública i es mantenen estretes re-
lacions entre ambdues (especialment remarcable en qüestions de préstec i fons).

En tercer lloc, en tots els casos descrits, l’espai biblioteca s’interpreta com un lloc
de trencament respecte de la vida a l’hospital en el seu sentit més ampli. Per tant, to-
tes les biblioteques proposen una estètica allunyada de la monocromia i la imatge
asèptica dels centres hospitalaris i defensen els colors vius. No hem d’oblidar recordar
que el món dels infants no és mai monocromàtic sinó que és variat i amb moltes gra-
dacions de colors.

Creiem que l’espai biblioteca és un servei en si mateix i el reivindiquem com un ser-
vei més al qual el malalt té dret.
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