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SAB 2016, proposta d’organització

La proposta que es planteja a continuació pretén donar resposta a dos compromisos bàsics:
1. L’adquirit amb el sector editorial català, en el marc del programa d’ajuts a l’edició en
català, de fomentar la lectura en català a partir d’una major presència de les novetats
editorials a les biblioteques públiques de Catalunya. (Ordre CLT/437/2005).
2. L’encàrrec que té el Servei de Biblioteques d’oferir suport al desenvolupament de les
col·leccions de les biblioteques públiques de Catalunya. (Llei 4/1993, de 18 de març).

A l’hora de donar resposta als compromisos esmentats, la fórmula adoptada ha de permetre
assolir amb eficàcia els objectius següents:
 Garantir un fons bàsic de qualitat en el conjunt de les biblioteques del país, preservant
alhora l’autonomia de les biblioteques en la gestió de les col·leccions.
 Simplificar els procediments de gestió per poder lliurar de forma més ràpida i eficient les
comandes.
 Generar valor i coneixement a partir de la intervenció documental programada.

A l’hora de decidir les fórmules operatives més adients per gestionar el SAB d’enguany, hem
prioritzat una sèrie de mesures destinades a recuperar l’essència del funcionament del sistema:
guanyar temps en la gestió per facilitar que les biblioteques rebin les novetats aparegudes al
mercat de forma àgil i eficaç; avançar cap a la constitució d’unes col·leccions bàsiques i articular
els ajuts al sector editorial en funció de les necessitats i els interessos de les biblioteques
públiques.
D’acord amb aquestes consideracions, proposem els procediments i el calendari de treball
següents:
1. La partida destinada al SAB per al 2016 és de 1.200.000 €, una quantitat que es
distribuirà en dos grans blocs:
a. 1.100.000 € destinats a les tries directes de les biblioteques.
b. 100.000 € destinats al Servei de Biblioteques i els serveis regionals, distribuïts de
forma proporcional, amb l’objectiu d’adquirir títols que donin suport als programes
temàtics que impulsa el Servei, a nivell nacional, o als programes temàtics i la
producció local d’interès específic de cada territori.
Les comandes d’aquesta despesa destinada als serveis central i regional, en cap
cas, serà mai inferior als 20 exemplars per títol.
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2. Increment del nombre de resolucions: es treballarà amb l’objectiu de tramitar fins a 4
resolucions que s’executaran d’acord amb el calendari de tries de les biblioteques que
detallem a continuació:
1a) de l’11 al 15 d’abril

2a) del 9 al 12 de maig

3a) del 12 al 15 de setembre

4a) del 20 al 24 d’octubre

Tot i no haver-se publicat encara la resolució al DOGC, amb la voluntat de guanyar
temps, s’obrirà el primer període de tria, per poder poder escollir els títols presentats
entre el 15 d’octubre del 2015 i el 16 de març del 2016. La comanda es tindrà a punt i
s’executarà, immediatament, un cop fiscalitzada la partida i aprovada la resolució al
DOGC. Es preveu que això serà entre finals d’abril i principis de maig.

3. La col·lecció bàsica: les biblioteques podran triar els títols que prèviament haurà valorat
una comissió de selecció bibliogràfica que els escollirà amb la perspectiva de construir una
col·lecció bàsica i atenent les línies d’intervenció que ordena el SAB i que impulsa el
Servei de Biblioteques. La col·lecció disponible per triar tindrà també molt en compte oferir
un suport estratègic a certes propostes editorials d’interès.

La taula següent mostra l’evolució de les principals magnituds del sistema en els anys 2010-2015:
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%

La situació actual ofereix una oportunitat excel·lent per fer una revisió crítica del sistema i
reconduir-lo, d’acord amb unes fórmules administratives i operatives que permetin gestionar amb
eficàcia el pressupost destinat al programa d’ajuts a l’edició en català, d’acord amb els interessos i
les necessitats de les biblioteques i dels editors.
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