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• 0. INTRODUCCIO

Segons els Manifest de la UNESCO de 1972, es a la primera edat quan
s'adquireix el gust pels llibres i l'hábit de fer servir les biblioteques i els seus
recursos. Les biblioteques publiques teñen, per tant, el deure d'estar prove'i-
des «de llibres i altre material per a infants, de coHeccions especiáis, dedica-
des a ells i, si es possible, oferir-los-hi en árees separades».

La biblioteca es un Hoc on el coneixement i l'experiéncia es poden en certa
manera transmetre, comunicar-se per mitjá d'adults disponibles que valoren
la demanda de l'infant i l'ajuden a desenvolupar-se i a enriquir-se.

Es a la biblioteca infantil on ha de teñir Hoc la demanda individual, el des-
envolupament del sentiment d'importancia que per al nen poden teñir els lli-
bres i d'altres mitjans de comunicació, i la necessitat de compartir i de conviure.

Ja que la poblado infantil constitueix aproximadament un 25 % de la po-
blació total, cal no deixar de banda aquest important potencial.

Les biblioteques infantils poden esdevenir llocs estimulants i animáis en
els quals les activitats que s'hi realitzin siguin una font d'inspiració cultural.

• 1. HISTORIA DE LA SECCIÓ
DE BIBLIOTEQUES INFANTILS
DE LA IFLA

Quant a l'análisi de l'estat de les normatives oficiáis relatives a les biblio-
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teques infantils, es interessant la lectura de l'article de Lena Skoglund «From
CHIFLA to the Section of Children's Libraries: Past Present and Future of
IFLA's Section of Children's Libraries»1, en el qual es fa un breu repás a la
historia de la Secció de la IFLA que s'encarrega del camp de les biblioteques
infantils.

L'origen de la secció de biblioteques infantils de la IFLA l'hem de buscar
a BrusseHes l'any 1955. Es celebrava el primer Congrés d'aquesta entitat des-
prés de la Segona Guerra Mundial. A aquest aparentment caotic Congrés, 15
bibliotecaris infantils van tractar de posar-se en contacte i celebrar la primera
trobada dins la IFLA.

De l'any 1955 al 1976 aquesta secció anomenada CHIFLA va engegar di-
ferents projectes i estudis, com la investigació sobre quins pa'ísos tenien orga-
nitzacions de bibliotecaris infantils per ésser convidades al Congrés de Sche-
veningen, Holanda, al 1959. Es forma un comité per preparar les regles i es-
tatuts del grup. A partir del 1971, totes les seccions i sots-seccions van esta-
blir comités consultius permanents. El 1973 es decideix crear un grup de tre-
ball deis bibliotecaris escolars com a secció propia dins la IFLA. Se seguiren
diferents taules rodones sota la direcció dels diferents presidents.

Quan la IFLA fou reorganitzada el 1977, el nom de CHIFLA fou canviat
peí de «Children's Library Section» (Secció de Biblioteques Infantils).

Des del 1955 fins ais nostres dies la tasca d'aquest grup ha consistit a crear-se
un Hoc propi en relació a altres organitzacions internacionals en aquest camp
com la IBBY (The International Board on Books for Young People) i la IRSCL
(International Research Society for Children's Literature).

El treball dins les biblioteques infantils ha canviat ostensiblement des de
llavors. De la predominancia dels membres europeus s'ha passat actualment
a la representació de tots els continents (el 1977 comptava amb 4 membres
d'África, 4 de Nord-américa, 4 de Sud-américa, 1 d'Ásia, Maláisia i Tailandia).

Els objectius del grup també han variat amb els anys: del desig d'intercan-
viar llistes de llibres i promoure traduccions de llibres infantils, durant la dé-
cada deis 70 es va passar a treballar principalment per l'avenc de la bibliote-
conomia al Tercer Món. El 1973, la Secció inicia aquest projecte en coopera-
do amb la UNESCO (IFLA/Unesco Books-for-All-Project), projecte que s'ex-
plica en aquest article que ressenyem.

Des del 1973, la secció edita la publicació Children's Literature Abstracts,
que inclou sumaris de publicacions de tot el món en relació al món del llibre
infantil.

Entre tots els canvis que s'han anat produint al llarg deis anys, un tema
ha continual en permanent vigencia: la formació deis bibliotecaris infantils.
D'aquest interés n'és fruit la publicació dins Library Service Children, vol.
3, «Training» amb exemples de l'estat de la qüestió arreu del món.

Actualment existeix el «Medium-Term Programme» per al període
1986-1991, que té com a principal objectiu estudiar l'impacte de les noves tec-
nologies sobre les biblioteques infantils. S'espera iniciar aquest projecte orga-
nitzant la pre-sessió del Congrés de la IFLA que tindrá Hoc a Paris el 1989.
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• 2. LES NORMES PER A
BIBLIOTEQUES INFANTILS

Per elaborar aquest article ens hem basat especialment en dues publica-
cions que, tot i no tractar específicament les biblioteques infantils, en fan refe-
rencia incloent-les com a secció dins de normes o recomanacions per a les bi-
blioteques publiques, que son el seu marc d'existéncia. Així, dones, les bi-
blioteques infantils serán conceptualitzades com una secció de la biblioteca pú-
blica amb la seva propia independencia, equipament, local i personal adequats.
Aquesta proximitat física servirá per establir un pont entre els lectors de les
dues seccions diferenciades i, al mateix temps, la seva diferenciació facilitará
la creació d'un ambient mes distes i d'un tractament especialitzat d'aquesta
tipología de lectors.

Les dues obres analitzades son les Normes per a Biblioteques Publiques
a Catalunya1 i Guidelines for Public Libraries*. La primera, com el seu títol
ja ens indica, pren com a base la situado bibliotecária al nostre país i té com
origen l'encárrec fet a l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya per part dels
Caps de Servei i de Secció de Biblioteques de la Generalitat en aquell mo-
ment. Per aixó es pot prendre com a Túnica normativa válida. La seva redac-
ció es basa en les Normes donades per FIAB les quals segueix, tal com diuen
les seves autores, en tots els seus punts.

El segon llibre podríem dir que es l'actualització d'aquestes normes de la
IFLA acabades d'esmentar, excepte en alio que es refereix a les recomana-
cions quantitatives. Per a les xifres, que dona en un annex, remet a les Nor-
mes del 1973/1977 perqué considera que «en la situació de desenvolupament
en la qual es troben les biblioteques no sembla que les xifres siguin rellevants».
Cal teñir en compte, ja que nosaltres ens en servirem en algún cas, que no
han estat revisades des de la primera publicació, el 1973.

Iniciant l'análisi d'aquestes dues obres, podem comprovar, en primer Hoc,
el fet que les Normes per a biblioteques publiques es refereixen ais infants
únicament en parlar del fons (p. 30):

— Collecció básica:
«Un 25% del fons total ha de ser infantil per atendré la
poblado menor de catorze anys».

— Llibres de referencia:
«Cal considerar també les necessitats especifiques de ma-
terial de referencia per a les seccions infantils».

i de l'edifíci (p. 38):

Zona infantil
Es molt important que la zona infantil siguí independent
de la d 'adults, ja que els infants son mes sorollosos i fan
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també mes activitats collectives. Té aíxí mateix quatre
espals diferenciáis.
1) La zona destinada a la tría, la lectura i la consulta
de llibres. Tindrá, a mes, algunes taules i cadires per
treballar-hi ocasionalment. S 'hi destinará un espai de 3
m2 per infant (FIAB).
2) La zona de prestatgeríes i de bucs. Les prestatgeries
serán també de lliure accés i pensades per a I 'infant. La
col locado en bucs de llibres de format gros i deis desti-
náis ais mes petits facilita la consulta directa dels infants.
3) La zona d 'activitats complementarles. Si no hi ha a
la biblioteca una sala especial per a activitats comple-
mentarles en grup, es pot condicionar per aixó una part
d 'aquesta zona infantil, pero sempre de manera que no
interfereixi en la marxa general de la biblioteca.
4) Si la zona infantil es independent, tindrá també un es-
pai destinat a la informado, amb un taulellper al biblio-
tecarí encarregat d 'aquest servei i del préstec. Si no es
independent, aquest servei el fara el bibliotecari encar-
regat des de la zona d'adults.

Sanitaris
Se n 'han de preveure per a infants i també un d 'especial
per a minusválids.

Posteriorment, en els annexes, detallen la quantitat de m2 i de punts de
lectura segons els set tipus de bibíioteques que descriu la normativa.

En canvi, les Guidelines... fan menció específica dels infants en la majoria
deis servéis que citen. Així, se'n parla en el capítiol 1: «Public Library Servi-
ces» (p. 19).

PRÉSTEC I SERVÉIS DE REFERENCIA PER A INFANTS
La provisió pels infants seguirá el model general, pero
les seves necessitats haurien de ser valorades de manera
diferent en relació a cada punt dels analitzats per ais
adults.

ACTIVITATS PER ALS INFANTS
Molts dels punts recomanats per la IFLA sobre aquest te-
ma son aplicables a tots els grups d'edat. Tot i aixó, un
programa d 'activitats especifiques per a infants serveix
per animar-los a tornar a la biblioteca i sentir que la vi-
sita a aquest centre es una interessant i divertida expe-
riencia. Aixó pot jugar un paper rellevant per al'estímul
intellectual i el desenvolupament social.

3 O



Laura Feliu, Teresa Maña i Esther Omella

Un programa ben plantejat d 'activitats, encoratjará I 'ús
deis ¡libres i d'altres materials de la biblioteca, i d'aquí
I 'interés que aquests promouen i complementen incloent
els infants en activitats creatives de molts tipus. Les acti-
vitats serán limitades només per la imaginado del perso-
nal i pels recursos a I 'abast de la biblioteca i de la comu-
nitat. A continuado es donen alguns exemples.
1.44. Organització de xerrades, narracions i lectures de
cantes, activitats practiques, passatemps i concursos, totes
elles programades per motivar la participado dels infants
i estimular l'ús deis recursos de la biblioteca.
1.45. Convidar personatges de renom —preferentment
professionals com artistes o artesans, o persones ama-
teurs especialitzades en algún camp— per fer xerrades
o demostracions de les sevesprópies ocupacions o hobbys.
1.46. Construir i treballar els hobbyspropis dels infants:
esports, experiéncies i interessos.
1.47. Estimular el talent i creativitat dels infants mit-
janfant I 'encoratjament en la formado deis seus propis
clubs, i escriure i produir els seus propis treballs i expo-
sicions.
1.48. Empényer, inclús ais mésjoves, per gaudir de visi-
tes familiars a la biblioteca, proveint elfons de la biblio-
teca de jocs i joguines així com de ¡libres i quadres.
1.49. Organizar i exposar colleccions de treballs fets
pels propis infants, incloent dibuixos, fotografíes i criti-
ques de ¡libres que hagin llegit. Mantenir una estreta re-
lació amb les escoles.
1.50. Assegurar-se que els infants que venen a la biblio-
teca reben una primera explicado d'introducdó, apro-
piada a la seva edat, i que els proporciona els elements
necessaris per a la seva adaptado i ús. Aixó s 'aconse-
guirá amb mésfadlitat a través de l'organització de visi-
tes de collegis.
1.51. Animar els infants a col laborar en elfuncionament
de la biblioteca.

Continuant amb l'análisi de les Guidelines... son interessants, dins el capí-
tol «Media of Communication», (p.27-29) els apartáis:

LLIBRES PER ALS INFANTS
2.17. ELs infants menors de 14 anys d 'edat constitueixen
com. a minim el 25-30% de la poblado i poden estar pre-
paráis per llegir mes voracment que els adults. Aquest
factor ha de ser reflectit al fans de la biblioteca.
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2.18. Les biblioteques publiques convencen a servir ais
infants en els seus primers anys, proveint-los de llibres
il lustráis sense lletra, o simples histories per ser llegl-
des en veu alta pels pares o amics. Aquesta experiencia,
molt valuosa i divertida en ella mateixa, pot influir pro-
fundament en I'actitud futura dels infants envers els lli-
bres i la seva lectura.
2.19. Els llibres per ais infants haurien de ser elaboráis
amb els mes alts estándards d'escríptura, ib lustrado i pro-
dúcelo, encoratjant d 'aquesta manera una primerenca
apreciado deis llibres, alxí com dels seus contlnguts.
2.20. Els Infants, com els adults, necesslten emprar lli-
bres de consulta en relacló amb els seus estudls I els seus
altres Interessos i també satlsfer la seva natural curlosl-
tat. A mesura que crelxen les seves necessltats hauran de
ser satisfetes a través de I 'acces al fans de referencia (per
a adults). Pero caldrá proveir aquesta sécelo infantil de
dlcclonarís senzllls, enclclopédies i altres obres especial-
ment dissenyades per a Infants.

SELECC1Ó DE MATERIAL A CONSIDERAR EN LA INCLUSIÓ EN EL FONS
DE LLIBRES PER A CADA PUNT DE SERVEl.

Será com per a la d'adults, amb els següents punís:
— Llibres II lustráis sense lletra i histories semilles
— Literatura d'imaglnaclóper a cadagrup d'edat, espe-
dalment dlssenyada per a ser atractiva ais Infants
— Llibres de dades i de discussió sobre tots els temes I
en els diversos nivells apropiáis, presentáis atractivament
per augmentar I 'Interés i encoratjar els Infants a explo-
rar nous camps
— Dlcclonarís, enclclopédies I altres llibres de referen-
cia especialment dissenyats per a gent jove

Un altre deis aspectes sobre els quals es fa especial menció es la necessitat
de personal especialitzat en infants, com podem comprovar al capítol 3 «Staf-
fing» (p. 36):

3.5. Es partlcularment Important que els servéis de la bi-
blioteca cap ais Infants slguln responsabllltat de bibllo-
tecaris preparáis especialment per a aquesta tasca, i que
tots els membres del personal encarregats del servei al
public general estlguln assabentats de les especiáis ne-
cessltats dels Infants I mostrln capacitáis per assistir-los
correctament a la biblioteca.
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Podem veure com la secció infantil mereix una atenció especial dins la bi-
blioteca pública, en llegir el capítol 4 de les Guidelines... (p. 43):

PLANIFICACIÓ
4.10. En aquest apartat es fa referencia a la necessitat
d 'una avaluado de la importancia i pes que han de teñir
dins la Biblioteca Pública les seccions d'adults i les in-
fantils. Una decisió sobre la seva extensió i categoría hau-
rá de ser realitzada abans de determinar la distribució
de la biblioteca.
4.11. La separado de la secció infantil de la d'adults es
habitual a les grans biblioteques. A les mitjanes i petites
biblioteques, la separado sol ésser menys clara, amb un
fácil accés d'una secció a l'altra. Els infants i els adults
salen disfrutar de I 'experiencia de buscar els llibres junts,
i els infants mes grans necessiten I'accés a la secció
d'adults de la biblioteca. Els infants, pero, necessiten
d 'una área que puguin sentir com a propia, inclús si con-
viden els adults a compartir-la amb ells. Les mides, l'es-
til de la decorado, i un atractiu i no convencional mobi-
liarí els ajudará a trobar-se com a casa.
4.12. La transido de la infantesa a I 'edat adulta es con-
sidera que es dona ais 14 anys, créenla, aquesta, arbi-
traria. Algunes biblioteques teñen departaments separáis
per ais infants fins all anys, cosa que ajuda el personal
a una major concentrado en les seves especiáis necessi-
tats. Cap variado sobre el limit d'edat té implications
sobre el nombre i preparado del personal, ni sobre els
requeriments d'espai o decorado de la biblioteca infantil.
4.13. No es costumfer seccions especiáis per ais adoles-
cents, i probablement tampoc siguí acojisellable. Es mes
útil assistir a la transido cap a I 'edat adulta que enfasit-
zar la seva temporal separado.

Es interessant fer també una repassada a les dades que, a manera de reco-
manacions per a biblioteques publiques, dona la IFLA el 1973/77 «IFLA stan-
dards for public Libraries 1973/77». Aqüestes dades no han estat revisades
des de la seva publicado el 1973, i tracten de ser els minims a exigir. En rela-
ció a les biblioteques infantils, es donen les següents recomanacions a l'apén-
dix II de les Guidelines... (p. 61):

Considerant que els infants fins ais 14 anys constitueixen
del 25 al 30% de la poblado, els llibres per a infants com-
prendran una tercera part del total de I 'stock.
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Les recomanacions també fan referencia a la necessitat de l'existéncia de
publicacions periódiques per a infants.

Quant al personal, s'especifica que, a les grans biblioteques, una tercera
part d'aquest estará compost per bibliotecaris especialitzats en el treball amb
infants.

Quant ais espais, es un deis temes mes tractats (p. 64):

ÁREA PER A INFANTS:
— Servéis de préstec: 16 m2 per cada 1000 volums a
prestatgeries obertes (les imitáis de les prestatgeries cons-
taran de 4 nivells)
— L 'área total necessáría per al préstec será:

— A les biblioteques que serveixin una poblado fins
a 10.000 habitants: 75-100 m2.
— A les biblioteques que serveixin poblacions entre
10.000 i 20.000: 100-200 m2.

No existeix cap recomanació especial sobre els espais destináis a l'estudi.
Per a les activitats per ais infants:

Si els infants utilitzen la biblioteca com a espectadors:
1,5 m2 per persona.
Per a activitats creatives varíes: 3 m2 per persona.

• 3. CONCLUSIONS

Observem, en primer Hoc i en funció del material que hem pogut consultar
i de la seva finalitat, la considerado de les biblioteques infantils com una sec-
ció de la biblioteca pública. Cal entendre que aquesta secció es troba prou di-
ferenciada físicament de la resta de la biblioteca, tot i que en forma part i hi
está integrada.

Hauríem de destacar que tot i tractar-se d'una secció, les seves particulars
característiques exigeixen l'existéncia d'un personal especialitzat que conegui
a fons el món dels infants i desvetlli el seu interés cap al món de la cultura,
sense concretar quina ha de ser la formació especialitzada d'aquests bibliote-
caris (a les Normes... només se'n parla.en .el cas de grans biblioteques).

Enlloc hem trobat referencia a biblioteques infantils a'fllades d'una públi-
ca, com no siguí amb carácter experimental (si desitgem que els nens s'acos-
tumin a la biblioteca i en facin us sense perdre's tan bon punt s'acabi l'escola-
ritat, es bo que la secció d'adults sigui la perllongació natural, es a dir, es
trobi en el mateix edifici o en les seves proximitats)..

Peí que fa a les xifres, son póc comparables a causa de la seva escassesa.
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La IFLA dona d'un 25 a un 30% com a volum del fons infantil; les Normes
regulen un 25%. La diferencia, d'altra banda quasi inexistent, no creiem que
es pugui considerar significativa. Hem de teñir en compte, també, que les da-
des de la IFLA no han estat revisades des del 1973. Altres xifres no son com-
parables: mentre que les Normes... fan referencia a l'espai recomanat per a
cada infant, que es de 3 m2, la IFLA no s'hi refereix i en canvi detalla altres
arces com les de préstec o les d'activitats.

Una altra dada interessant a destacar es el relleu que es dona al seguiment
de l'infant fins ais 11 anys; es bastant comú trobar-se seccions infantils fins
a aquesta edat, a partir de la qual l'infant ja pot integrar-se mes en una biblio-
teca d'adults o escollir a quina secció vol dirigir-se, establint-se un pont d'una
certa flexibilitat entre els dos espais.

Per últim, cal recordar el carácter diferencial d'ambdues obres. Mentre
que les Normes... volen ser una base normativa mínima per a la construcció
de la infrastructura bibliotecária a Catalunya, les Guidelines... van ser elabo-
rades a manera de guia sobre molts aspectes sense donar uns parámetres
normatius.

• 4. BIBLIOGRAFÍA ÚTIL

Tot i l'escassesa de normativa, comptem amb molta bibliografía utilitzable
a tall de recomanacions. D'autors Catalans tenim, per exemple, els següents
llibres, útils per a muntar una biblioteca per a nens:

CARRERAS, Concepció; MARTÍNEZ, Concepció i ROVIRA, Teresa. Or-
ganització d'una biblioteca escolar, popular o infantil*.
VENTURA, Nuria. Guia práctica para bibliotecas infantiles y escolares5.
També ens será d'interés citar bibliografía en altres idiomes com ara:
RAY, Sheila G. Children's librarianship6.
PATTE, Genneviéve: Laissez-les lire!1.
Aquests llibres no teñen un pes legal, pero sí l'avantatge que les autores

son técniques en la materia i es recolzen en l'experiéncia práctica viscuda.
En primer Hoc, i coincidint amb les normes, les recomanacions apunten

cap a la creació de biblioteques per a nens com una secció dins d'una bibliote-
ca pública, no com a biblioteques a part. La importancia de la secció dependrá
de la quantitat de població infantil que s'hagi d'assistir. També s'insisteix en
el fet que no es necessária la limitació d'edat en l'inici a la lectura. Cal pren-
dre una postura flexible respecte a l'edat d'admissió dels lectors.

La informació que es desprén de les recomanacions es molt amplia i abra-
ca els següents punts:

— disposició de l'espai (les biblioteques comptaran amb
una distribució informal i flexible de l'espai)
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— normes de la biblioteca (es indispensble que tota bi-
blioteca compti amb unes normes)
— personal (cal que siguí bibliotecari, amb coneixements
dins del camp infantil)
— material (posen émfasi en el fet que tot el material si-
guí visible i accessible en tot moment)
— selecció de material (cal teñir en compte els gustos de
la poblado infantil)
— activitats (incloen l'hora del conté, les visites escolars
i d'altres)
— relacions publiques i publicitat (sobretot s'establiran
vineles amb les escoles)
— classificació i catalogs (coexistencia de diversos
sistemes)

El llibre de Genevieve Patt, Laissez-les lire!, a mes, inclou una llista de
llibres indispensables en tota biblioteca infantil que, juntament amb la biblio-
grafía de llibres teenies que dona Sheila Ray, resulten molt útils per a l'imple-
mentació d'una biblioteca infantil.
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