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Criteris generals d’acceptació de donatius
La Biblioteca Municipal Esteve Paluzie de Barberà del Vallès agraeix donatius que
s’adeqüin a la seva política de desenvolupament de la collecció, que suposin un
benefici per al seu fons, siguin d’interès per als seus usuaris, i que compleixin els
següents criteris:

 S’accepten:
•

Obres en bon estat de conservació, en català o castellà, de nivell divulgatiu i
editats per autors i editorials reconeguts, com a regla general.

•

Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat.

•

Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.

•

Obres de referència, com ara diccionaris i enciclopèdies, que no superin els 3
anys d’antiguitat.

•

Obres sobre Barberà del Vallès i el seu entorn social, cultural i històric, sigui
quina sigui la seva antiguitat.

•

Obres de ficció en qualsevol llengua.
[Si no poden ser incorporades al fons de la Biblioteca poden formar part del
Racó d’Intercanvi]

•

Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui amb els criteris de
desenvolupament de collecció audiovisual de la Biblioteca.

 Si creieu que aquests criteris s’adiuen amb els vostres documents, podeu portarlos a la biblioteca directament.

 Si es tracta de més de 15 volums, cal que ens faciliteu un llistat previ amb les
dades bàsiques dels documents (autor, títol, editorial i any). La biblioteca es posarà
en contacte amb vosaltres per indicar-vos quins

documents s’accepten i podeu

portar.
La Biblioteca Municipal Esteve Paluzie no pot acceptar, per raons de política de
desenvolupament de la collecció, de despeses de tractament en temps i personal,
així com per raons d’espai, donatius dels següents tipus de documents:

 No s’accepten:
•

Documents en mal estat de conservació o usats, com ara llibres d’exercicis,
retallables, o quaderns per acolorir.

•

Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca
pública, com ara publicacions científiques, a criteri del personal de la
biblioteca.

•

Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com
ara manuals d’informàtica, gramàtiques, llibres de text... o que ja hagin
perdut la seva vigència informativa.

•

Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.

•

Obres en diversos volums que no estiguin completes.

•

•

Obres escrites en la seva totalitat en llengües que no siguin el català o el
castellà, a criteri del personal de la biblioteca.
Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

 Si veieu que els vostres documents NO s’adeqüen amb els criteris d’acceptació de
la Biblioteca, podeu consultar la següent llista de centres que es dediquen a la
recollida de llibres.

 La Biblioteca agraeix, no obstant, el gest desinteressat dels donants envers la
biblioteca i els seus usuaris tot i que els documents no siguin acceptats.

Els centres que s’esmentem a continuació es mostren receptius a la recollida de
documents que no s'ajustin a la política general d'acceptació de donatius de la
Biblioteca Esteve Paluzie. No obstant, abans d'iniciar cap tràmit recomanem posars'hi en contacte.

 Recicla'm Sabadell
C. Gràcia, 142 (93.727.52.69)
Accepten llibres de segona mà. Alguns (segons la llengua) els posen a la venda.
Collaboren en iniciatives de recollida de llibres per campanyes benèfiques.
 Drapaires d'Emaús Sabadell
C. Illa, 4 (93.727.27.16)
Accepten llibres de segona mà. Els que estan en bon estat els posen a la venda.
Collaboren en iniciatives de recollida de llibres per campanyes benèfiques.
 Fundació Engrunes
Via Trajana, 50-56, local 25 BCN (93.278.86.76)
Accepten llibres en qualsevol llengua i de qualsevol temàtica.
 Cáritas de Barcelona
C. Cristòfor Moura, 126-128 BCN (93.303.41.00)
En qualsevol llengua, narrativa, obres de consulta, monografies de coneixement. No
accepten llibres de text ni assajos de nivell universitari.
 Pa Cha Mama
C. Villarroel, 108 BCN (93.451.71.11)
Només llibres en castellà per a centres d'Amèrica Llatina. Llibres infantils i
narrativa. També llibres tècnics de nivell universitari però amb una antiguitat
inferior a 10 anys.

 Fundación Familias Unidas
C. Castillejos, 241, local BCN (93.265.07.29)
Només llibres en castellà per a centres de Nicaragua i Colòmbia. Llibres infantils i
narrativa i monografies de nivell divulgatiu. També accepten material escolar en
bon estat. No accepten llibres de text ni assajos de nivell universitari.

Biblioteca Esteve Paluzie
Pl. de la Constitució, s/n
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 66
Fax 93 718 40 76
a/e: b.barberav.ep@diba.cat
Horari:
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h.
De dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 h.

