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PROJECTE “STORIA DI PALAZZI E BIBLIOTECHE: ITINERARI FRA LE BIBLIOTECHE 
DI UNIFE 
El projecte neix amb la intenció de promocionar i fer més visible les biblioteques del SBA  1

de la universitat, els seus fons bibliogràfics històrics de valor i els palaus que conformen el 
SBA de la Universitat de Ferrara mitjançant un itinerari turístic i cultural destinat a tot tipus 
de públic. 

A l’àmbit d’una convenció per les activitats del programa alternanza scuola-lavoro de 
l’any acadèmic 2017-2018 els estudiants de la classe III F del Liceo scientifico “A. Roiti” de 
Ferrara han participat al projecte per la redacció dels textos sobre els palaus que són seu 
de les biblioteques del SBA. 

La classe s’ha dividit en 6 grups, un per cada biblioteca i cada grup ha estat tutoritzat per 
un bibliotecari del SBA que ha guiat els estudiants en la recerca de les fonts documentals 
per a la confecció dels textos de les fitxes: una sobre els palaus, la seva història, les se-
ves característiques i una altra sobre algun espai interior del palau que sigui d’interès i 
que està inclòs en el tour. La coordinació de la classe l’ha feta la prof.ssa Lucia Tilomelli, 
tutora del Liceo Roiti per aquest projecte. 

Els primers resultats d’aquesta experiència es van presentar al Convegno “Valorizzare i 
musei e le collezioni di Ateneo: i progetti di alternanza scuola lavoro “Guide scientifiche 
Junior” e “Storie di libri e palazzi” durant el Salone Internazionale del Restauro, dei 
Museo e delle Imprese culturali edició 2018. El document de la ponència realitzada per 
Cristina Baldi i Paola Ianucci es pot descarregar en línia: 
http://sba.unife.it/it/eventi/storie-di-palazzi/storie-palazzi-alternanza 

El projecte es troba inserit dintre de les activitats 
de tutel·la i valorització de les col·leccions biblio-
gràfiques històriques i de prestigi del SBA dell’U-
niversità degli Studi di Ferrara des de 2008 i en 
assonància amb les activitats vinculades a 
l’anomenada terza missione cultural i social de 
la Universitat i acreditat entre els events #Euro-
peForCulture del 2018, any europeu del patrimo-
ni cultural. 

El projecte va preveure la realització de fitxes in-
formatives dels edificis-seu de les bibloteques de 

Unife i sobre la història de les biblioteques i les seves col·leccions històriques de valor 2

que reben una conservació més acurada. Aquestes fitxes sintètiques  van ser la base in-
formativa per realitzar els tòtems informatius que es poden trobar a l’entrada de cada edi-
fici amb la descripció de l’edifici i a l’entrada de cada biblioteca amb la seva descripció no 
només pel que fa a la història de la biblioteca si no també pel que fa al fet de voler ressal-
tar algun tipus de material bibliogràfic. Aquestes fitxes estaran disponibles en format elec-
trònic des del portal del SBA. En el tour està inclosa també la seu del sistema museístic 
de l’Ateneu i l’Hort botànic on es pot visitar l’Herbari històric. 

 Servei Bibliotecari d’Ateneu.1

 Università degli Studi di Ferrara.2
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Els pòsters 

Es van realitzar dos pòsters sobre l’itinerari: un orientat al públic adult i un altre més orientat a es-
coles i famílies: 
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La visita guiada als palaus ha estat feta pels alumnes de l’escola A. Roiti que han partici-
pat en aquest projecte com he comentat abans a partir del programma di alternanza 
scuola-lavoro que obliga per llei a la participació de les institucions d’ensenyament mitjà 
superior a participar en programes d’experiència laboral en el territori sigui amb una insti-
tució pública o privada. 

El 25 d’octubre ha estat presentat el projecte a la ciutat en el qual jo també he participat 
parlant de la presència del màrqueting a les biblioteques universitàries i com a un exem-
ple més de les iniciatives que es desenvolupen en aquesta participació de la universitat en 
la promoció de la tercera missió basada en les relacions i aliances que la universitat treba-
lla fora del seu entorn amb el territori i també a l’àmbit internacional. 

El tour es va realitzar el 28 d’octubre en un horari de 10h-13h. i de 14.30h.-18h. i estava 
compost de 8 estacions visitables en les quals 6 estaven assistides pel personal de biblio-
teca que feia la visita guiada a la biblioteca i pels estudiants de l’institut que feien la visita 
guiada al palau i a algunes inmedicions del palau on hi hagués alguna cosa a remarcar 
tipus els sostres decorats d’algunes sales i la seva història. 

Materials de difusió 

El díptic de l'itinerari 

Aquí tenim el díptic preparat pel tour turístic-cultural on el visitant tenia tota la informació 
de l’activitat: petita descripció del projecte, els palaus a visitar de l’itinerari previst amb 
les adreces i la seva ubicació al plànol de la ciutat i informació sobre com activar l’app 
interactiva Libri&Palazzi que es podien descarregar i utilitzar-la sobre el plànol per obrir 
diferents informacions sobre el recorregut. Aquesta aplicació estarà activa per un any 
gratuïtament.

Com podem veure hi ha un plànol dedicat a les biblioteques i un altre dedicat als palaus. 
Aquesta divisió permet la consulta de les informacions que facilita l’app de cada element 
històric, artícitic i cultural.
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Els Vídeos 

Es van realitzar quatre vídeos: un de promoció de les biblioteques, un altre de promoció 
dels palaus i un altre que descriu l’experiència de treball amb els alumnes de l’escola A.  
Roiti que han participat en el projecte.


• Vídeo de les biblioteques: 
https://www.youtube.com/watch?v=qj9PS8UNNvQ&feature=youtu.be


• V í d e o d e l e s s e u s d e l t o u r : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=kcVIxrH3qV8&feature=youtu.be


• Vídeo de l’itinerari de les biblioteques: 
ttps://www.youtube.com/watch?v=eJrsoWgQHew&feature=youtu.be


• Vídeo amb els estudiants de l’institut A. Roiti de Ferrara: 
https://www.youtube.com/watch?v=wprDX4VnPYU&feature=youtu.be


Els punts de llibre 

Es van realitzar dos punts de llibre: un dedicat al públic adult i un altre dedicat als nens 
que van participar al tour. A continuació podeu veure els dos punts i la faula de Gino dal 
Cin que presentaré a continuació.


La faula de Gino Dal Cin 

Es va demanar la col·laboració de l’es-
criptor Luigi Dal Cin per realitzar un text 
juvenil que promocionés SBA de la uni-
versitat.  Mitjançant la figura de Fulgen-
zio Lenticchia, un bibliotecari en pràcti-
ques, farem un passeig per les seves 
biblioteques. La faula porta el títol “Lo 
strano caso di Fulgenzio Lenticchia aiu-
tante-bibliotecario-in-prova: il leone, il 
viaggiatore e l’armadio di libri: Il Sitema 
Bibliotecario di Ateneo di Ferrara. Es 
regalava el dia del tour als nens que 

feien la visita i també està disponible en pdf en línia. (http://www.luigidalcin.it/2018/10/il-
mio-nuovo-libro-lo-strano-caso-di.html)


La targeta de difusió dels actes 

També es va confeccionar una targeta d’invitació 
amb la informació del dia de la inauguració i amb 
la informació resumida de l’itinerari turístic i el 
programa de ponències que es van presentar el 
dia de la inauguració. També es va fer una rela-
ció de les ponències del dia de la inauguració.
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RESULTATS DEL PROJECTE 

El balanç del projecte és molt positiu tenint en compte que és la primera vegada que el 
SBA realitza una activitat d’aquesta envergadura i amb una difusió externa una mica limi-
tada. De totes maneres els resultats han estat:


1. La realització d’una sèrie de documents audiovisuals que descriuen i són el testimo-
ni de la realització i la posada en escena del projecte. Aquests materials suposen 
també una via de visualització i difusió del SBA ja que estaran disponibles de forma 
permanent des del web del SBA de UniFe.


2. Una participació superior als 800 visitants entre adults i nens que es considera tot un 
èxit perquè no va haver la publicitat externa desitjada que la fes arribar a més gent en 
el territori. L’acollida del públic va ser molt bona perquè realment van descobrir un es-
pai que els era totalment nou i del qual poden gaudir.


3. La creació d’aliances en el territori: amb el centre educatiu que va participar en l’ac-
tivitat, les relacions amb l’empresa que va desenvolupar l’app interactiva Libri&Palaz-
zi que permet visualitzar documents gràfics a partir del plànol de l’itinerari turístic i 
que serà gratuïta per un any i les aliances amb l’administració pública i les empreses 
que han participat en la realització d’alguns dels elements de difusió del projecte: tò-
tems, samarretes, cartells, punts de llibre, etc.


4. La possibilitat de poder incloure el projecte dintre de les activitats de l’ERASMUS+ i 
permetre la meva participació ha estat també una oportunitat de compartir aquesta 
experiència abans, durant i després de la seva realització i poder prendre un patró per 
portar-la a la nostra institució.
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE DES DEL SBA 

Una vegada realitzada l’activitat de l’itinerari per les biblioteques i els palaus es va fer una valora-
ció del projecte de forma general i de l’activitat de forma concreta.


Elements que es van valorar:


1. La comunicació interna i externa: la comunicació ha estat un element primordial per poder 
desenvolupar aliançes en el territori i amb altres unitats dintre de la universitat. En conjunt la 
valoració ha estat positiva pel que fa referència a les relacions externes amb empreses, l’IES 
que ha participat al projecte i amb l’administració local de la ciutat. Les relacions internes es 
poden millorar i es va arribar a la conclusió de que cal una reflexió sobre l’idea que tot el que  
passa a la universitat la representa, per tant, és important fer-ho visible sobretot en el territori. 
És probable que en general no hi ha una comunicació fluïda entre unitats i que si es treballa 
podrà millorar cosa que sobretot serà molt positiva per posteriors col·laboracions.


2. La participació: realment ha estat tot un èxit el grau de participació en l’activitat tant per la 
varietat de visitants com pel nombre de visites. Van assistir membres de la comunitat universi-
tària (professors i alumnes), visitants de la ciutat a títol individual, en grup (col·lectius culturals) 
o en família (amb nens). Podem dir que tota aquesta varietat de públic va trobar el seu espai.


3. La programació: es van valorar els horaris, la durada de les visites i la programació de les 
mateixes. Sí que es va demostrar que es fa difícil fer tot el circuit perquè no es va fer un horari 
continuat però també vam arribar a la conclusió que no tothom vol fer tot el recorregut. Potser 
es podria plantejar en dos dies o un horari continuat o augmentat.


4. La difusió: la difusió es va fer des del web del SBA, a partir de la plana de Luigi Dal Cin que 
va col·laborar en el projecte, amb els cartells a totes les seus i des dels serveis de comunica-
ció de la Universitat i premsa local. Aquesta part s’hauria de millorar més per tal de fer-ho més 
visible perquè algun canal no va funcionar del tot bé.


5. El públic: el públic va quedar molt content de la l’activitat en el seu conjunt i meravellat de les 
singularitats del SBA i dels espais de la universitat: els fons històrics, els fons personals, els 
espais d’estudi, l’arquitectura dels palaus i el fet de tenir l’oportunitat de gaudir d’una visita 
guiada a tots aquests espais. El que més els va sobtar és el fet de saber que no cal formar 
part de la comunitat universitària per poder utilitzar aquests espais i potser alguns serveis i 
això sí que és important. També van manifestar que estaria bé que aquesta fos una activitat 
que es fes cada any. Es va plantear que es pogués fer dues vegades a l’any (tardor i primave-
ra) com es fa amb la participació de la universitat en l’apertura dels jardins de la ciutat a partir 
del Festival Interno verde en el que també hi participen. (http://www.cronacacomune.it/noti-
zie/30989/con-il-festival-interno-verde-2017-ferrara-apre-per-la-seconda-volta-i-suoi-giardi-
ni.html)


6. Les accions de millora i desenvolupament: En aquesta edició del projecte només s’han 
obert espais de la universitat. Es van plantear diferentes idees: 
 
Pel que fa a les estacions de l’itinerari: Una de les idees que vam plantejar per donar una 
evolució al projecte va ser la d’anar incorporant nous espais de la ciutat entre el quals es po-
drien incloure la Biblioteca Ariostea que és l’antiga biblioteca universitària i posteriorment les 
biblioteques públiques o també l’Archivio di Stato o altres biblioteques històriques o de mu-
seus de la ciutat. 
 
Pel que fa als elements de difusió i promoció: a continuació incloc algunes idees noves 
que es podrien incorporar: 
 
a) Per representar la difusió dels palaus estaria bé poder fer retallables dels palaus orientats al 
públic infantil i juvenil i als col·leccionistes de maquetes o amants de l’arquitectura. Aquesta 
iniciativa es podria presentar com a una proposta de col·laboració a la Facultat d’Arquitectura 
per a que hi participessin els alumnes en la selva realització. 
b) També es va pensar en fer targetes grans que il·lustressin alguna historia de cada 
palau o sobre els seus propietaris. 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c) Tasses de cada palau/biblioteca. 
d) Bosses de cotó de cada palau/biblioteca amb imatges singulars que els identifi-
quin. 
e) Creació d’una plana de Facebook de la festa: que permeti difondre-la tot l’any in-
formant del que s’està fent, de les noventats, dels participants, deles companyes, etc. 
És una manera de donar más entitat al projecte i más visibilitat. 
f) Objectes de merchandising disponibles a cada estació per a que el públic tingui un 
récord de l’experiència: això no seria complicat perquè a cada estació hi havia un 
punt d’informació amb els materials gratuïts de difusió i un becari que informava al 
públic sobre les activitats i els distribuia. Seria una manera fàcil d’ingressar diners. 
g) Tenir presència en mitjnns de comunicación nous: exemple, una entrevista a la rà-
dio. 
 
Pel que fa a la participació externa: a partir de la valoració que es va fer de la parti-
cipació de la classe III F del Liceo Roiti es van detectar algunes mancances i algunes 
propostes de millora. S’ha de tenir en compte que l’edat dels estudiants estava entre 
els 16-17 anys i que aquesta era una de les seves primeres experiències fora de l’es-
cola en la que havien de buscar i incorporar uns coneixements i organitzar-los de for-
ma atractiva per poder-los transmetre a un públic heterogeni: 
 
a) No es va treballar suficientement el registre de l’activitat: aquesta havia de ser una 
tasca a realitzar des de l’escola i no vol dir que no es fes però en alguns casos no hi 
havia un equilibri entre el fet que no només es tractava de transmetre coneixements si 
no de fer-ho d’una forma atractiva, tenint en compte el públic i els temps de descrip-
ció. Hagués estat molt bé que s’hagués treballat més la part comunicativa perquè és 
una parcela que els servirà sempre que hagin de fer una presentació en públic i a la 
que no staven habitat al menys en un àmbit que podria representar una experiència 
laboral. 
 
b) Autoavaluació del grup: seria d’utilitat en aquest sentit que comentaven i per tancar 
l’activitat que entre ells veiessin com porten a escena aquesta feina realitzada per tan 
es va pensar que seria interessant que poguessin fer l’itinerari de forma tancada per 
tot el grup, visitant cada estació i veient la representació des companys a cadascuna 
de les estacions per tal de fer una valoració i fer-los prendre consciència.  
 
c) Fer un video de resum de l’experiència com a tancament de l’activitat: amb imatges 
dels diferents espais de l’itinerari turístic. 
 
Pel que fa al públic: algunes de les necessitats/desitjos dels visitats van ser: 
 
a) Que sigui una activitat que es pugui repetir al menys una vegada a l’any. Es va pen-
sar en el Sant Jordi perquè és el patró de Ferrara i és festa local. 
 
b) Desconeixement dels serveis que el SBA ofereix a la ciutat: estaria bé fer alguna 
campanya de difusió dirigida al públic extern no vincul·lat a la pròpia universitat o al 
món acadèmic per tal de oferir-los correctament. 
 
c) Objectes de merchandising per comprar. Es va propasar de fer alguna cosa per ofe-
rir-la a cada seu. 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d) Possibilitat de demandar visites guiades: es un tema a tractar amb la unitat museís-
tica de la universitat i l’oficina de comunicació i actes institucionals sobretot per la 
part que fa referència als palaus. 
 
e) Grau de satisfacció del públic: si el que es vol es tenir una mica mas d’informació 
del públic estaria bé confeccionar una enquesta que es podria fer in situ i en línia i que 
no fos massa llarga (4 o 5 preguntes) sobre apuestes qüestions: horaris, espais, con-
tinguts, personal y difusió.




Mecenatge : Art Bonus 

El projecte està recolzat per Art Bonus, plataforma de 
mecenatge governamental que pretén donar suport amb 
noves solucions que facin el patrimoni cultural més ac-
cessible al públic en general, promocionant el turisme i 
permetent a la societat participar en la recuperació d’es-
pais culturals amb la seva participació econòmica tenint 

una desgravació de fins al 65%.

La llei que el recolza és la nº 106 del 29/07/2014 on està inclosa aquesta desgravació fis-
cal en pro de la recuperació del patrimoni, la seva valorització i la promoció del turisme. 
La intenció també és la de crear un sentiment d’identitat de la scietat a partir d’aquesta 
concienciació de la recuperació de la cultura a partir de la participació individual.




Aquesta modalitat de mecenatge permet fer tres tipus d’intervencions:


1.Intervencions de manutenció, protecció i restauració dels béns culturals públics.

2.Sustentació a instituts o llocs de la cultura pública, fundacions musicals, teatres i ens 

relacionades amb les arts escèniques sempre de caire públic.

3.Realització, potenciació i restauració de les estructures de ens i institucions sense ànim 

de lucre relacionades amb l’espectacle.
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Campanya de Art Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=GGI-rkh2gkk&feature=you-
tu.be




Els projectes que s’han obert mitjançant Art Bonus a la Università degli Studi di Ferrara 
són els següents:


1.Projecte Storie di libri e palazzi: itinerari fra le bibloteque di Unife: activitat realitza-
da amb la intenció de donar una revalorització del aptrimonico històrio-arquitectònic i 
documental de les biblioteques de les biblioteques que conformen el SBA de la Univer-
sità degli Studi di Ferrara mitjançant un recorregut turístic i didàctic destinant a tot tipus 
de públic. 

2.Projecte Restauro libri antichi dell’Università di Ferrara: s’ha fet una intervenció de 
restauració de fons antic sota la supervisió de la Soprintendenza Archivistica e Biblio-
grafica dell’Emilia-Romagna de col·leccions de gran valor històric que fins ara no es 
podien consltar atés el seu estat.


3. Projecte Restauro fondo archivistico “Carlo Savonuzzi”: restauració i adequació de 
l’arxiu profesional privat del inginyer Savonuzzi (Ferrara 1897-San Remo 1973), donat 
per la filla al Departament d’Arquitectura al 2000, format de 263 fascicles, 23 volums 
impresos, 898 fotografies i 1867 dissenys, molts d’ells amb necessitats d’ésser restau-
rats. 

El SBA té la intenció de portar a terme altres projectes dintre d’aquesta línia de valoritza-
ció, promoció i vissibilitat del seu patrimoni. 
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PROPOSTA D’APLICABILITAT D’AQUES PROJECTE AL CRAI DE LA UB 

Aqueste projecte penso que és totalment aplicable en la nostra estructura. De fet ja exis-
teixen algunes iniciatives que es realitzen des de l’Oficina de Relacions institucionals i 
Protocol a l’àmbit de l’edifici històric de la UB i en el que involucra a vegades al CRAI Bi-
blioteca de Reserva i CRAI Biblioteca de Lletres. 

Aquesta activitat es pot pensar de tres formes: 

1. Realitzar-la internament des del CRAI en col·laboració amb l’Oficina de Relacions insti-
tucionals i Protocol com a un projecte intern de sensibilització del públic i de vissibilitza-
ció dels nostres palaus i del CRAI i les seves sigularitats. 

2. Realitzar-la amb la participació d’una institució externa tal i com s’ha realitzat a Ferrara 
però podria ser amb un col·lectiu universitari relacionat amb el mon de la cultura i l’art: 
bibliotecaris, artistes, historiadors, gestors culturals, etc. 

3. Realitzar-la amb la participació d’algun col·lectiu UB tipus estudiants de la Universitat 
de l’Experiència. 

S’hauria de confeccionar un itinerari turístic que pot canviar en el temps que haurà d’in-
cloure palaus, biblioteques i altres espais d’interès poc coneguts a la UB: jardins, espais 
singulars vinculats a un estudis o no, serveis històrics de la unversitat així com l’Arxiu o un 
estabulari de facultat com museus històrics universitaris com el de la Facultat de Farmàcia 
o fons especials (antics i moderns) poc coneguts que es troben a les nostres biblioteques. 

Difusió del projecte: La part de difusió, independentment el format, es podria treballar 
conjuntament amb el Grup de Difusió del CRAI i l’Oficina de Relacions institucionals i Pro-
tocol. 
Grup de treball: en el que també participaria el personal de cada CRAI que estigui invo-
lucrat més el personal d’altres unitats UB que formin part del projecte. Estaria bé en els 
casos que sigui pertinent involucrar a professorat que pugui il·lustrar algun servei concret. 
Apart es podria crear un grup de voluntaris que donarien suport en les activitats i en al-
guns processos del projecte.  
Planificació: es podria fer una vegada a l’any com si fos un dia de portes obertes. Estaria 
bé que fos en primavera per exemple. Donada la dispersió de la nostre universitat s’hauria 
de pensar si es fa en dos dies per donar l’opció de veure tot. Un cap de setmana seria 
una bona opció. 

Per a què ens ha de servir una activitat com aquesta? 

1.Per obrir-nos a la ciutat. 
2.Per difondre i valoritzar el patrimoni arquitectònic i documental de la universitat. 
3.Per promocionar el CRAI, els seus fons bibliogràfics i serveis. 
4.Per promocionar aspectes de la nostra cultura unversitària que no són tan coneguts. 
5.Per documentar millor els nostres béns culturals i pendre conciència d’ells.  
6.Per crear marca de servei i identitat entre el nostre personal. 
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