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Col·laboració  ineludible

Biblioteca pública Biblioteca de presó
Missió
Servei universal
Compromís social
Experiència en 
col·laboració

Model biblioteca pública
Serveis de qualitat
Perdurables en el temps
Econòmicament viables

Experiències exitoses
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Col·laboracions integrals

La biblioteca pública participa d’una manera total
Anglaterra i País de Gal·les Service Level
Agreement

Order number 6710 (http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_6710_prison_libraries.doc) 

Itàlia
Sardenya Le Biblioteche carcerarie in Sardegna
Biblioteche di Roma

França
Bibliotèque de Lille

Països Baixos
Bibliotheek Gemeente Rotterdam

http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_6710_prison_libraries.doc
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Col·laboracions parcials

Cooperació en l’accés a la informació
(préstec interbibliotecari)
Elaboració de recursos d’informació local o 
especialitzada i materials de formació
Organització conjunta d’activitats 
Visites guiades a la biblioteca pública 
Suport en la formació del personal de la 
biblioteca
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Fomentar la relació  entre els pares 
reclosos i el seus fills

Big Book Share (Nottingham, UK)
http://www.readingagency.org.uk/adults/big-book-share/

Begin with Books (Arapahoe County, USA)
http://www.arapahoelibraries.org/go2.cfm?pid=452

Family Literacy (Maryland, USA)
http://prisonlibrarian.blogspot.com/search/label/Family%20Lite 

racy%20in%20a%20Maryland%20Prison

http://www.readingagency.org.uk/adults/big-book-share/
http://www.arapahoelibraries.org/go2.cfm?pid=452
http://prisonlibrarian.blogspot.com/search/label/Family Literacy in a Maryland Prison
http://prisonlibrarian.blogspot.com/search/label/Family Literacy in a Maryland Prison
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http://www.readingagency.org.uk/adults/big-book-share/
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Enfortir les relacions entre els 
pares interns i els seus fills a 
través de la lectura 

Conscienciejar a totes les persones implicades en 
el projecte (infants, interns, personal de la presó) 
de la importància de les biblioteques i dels llibres 
en la formació de les persones 

http://www.readingagency.org.uk/adults/adults-upload/BBSaimsummary.pdf
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Bibliotecaris 
especialitzats ajuden 
als pares reclosos a 
escollir un llibre infantil

Enregistren la seva lectura i 
la lliuren als seus fills 
perquè la puguin escoltar a 
casa seva 

Visites familiars a la presó on els interns comparteixen amb 
els seus fills els llibres i les activitats que se’n puguin 
derivar de la seva lectura 

http://www.readingagency.org.uk/adults/big-book-share/
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Els interns anoten i 
dediquen llibres infantils que 
són enviats als seus fills

Els interns enregistren la seva veu en 
un DVD que després és lliurat als 
seus fills amb el llibre infantilTallers amb especialistes 

en la lectura infantil 

http://www.arapahoelibraries.org/go2.cfm?pid=452
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Ajudar als interns a jugar 
un paper més positiu en la 
vida dels seus fills

Formen els interns en la lectura i 
dramatització de contes, i en 
l’elaboració de contes educatiusEls nens escriuen històries 

i dibuixos que es pengen a 
la biblioteca
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http://prisonlibrarian.blogspot.com/2008/03/family-literacy-in-prison.html
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