POLÍTICA DE DONACIONS
La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels agraeix les donacions de llibres i
altres documents que fan els ciutadans i que poden contribuir a enriquir i ampliar el seu
fons.
Per tal que una donació s’integri dins el fons de la biblioteca ha de complir els següents
criteris i condicions:






Els documents han d’estar sempre en bon estat de conservació, nets i sense
anotacions.
Les obres hauran d’estar completes i tenir un contingut vigent.
Quant als llibres de coneixements, l’antiguitat de la seva publicació no podrà
sobrepassar els cinc anys. La biblioteca es reserva el dret d’acceptar
publicacions anteriors si el seu valor editorial és significatiu.
Els documents guixats, obsolets, incomplets o malmesos no seran acceptats.
No s’acceptaran els següents documents: llibres de text, enciclopèdies,
diccionaris, atles, revistes i vídeos.

Si la vostra donació supera els deu exemplars, prèviament caldrà portar una llista amb la
relació de documents, especificant-ne l’any de publicació i l’estat, així com una mostra de
cada tipus de document, per tal que la biblioteca valori si la donació es pot acceptar.
En cas que la donació sigui acceptada, els documents passaran a ser propietat de la
biblioteca i no es retornaran.
Si algun dels exemplars resultés estar duplicat o no respongués a la política de gestió de la
col·lecció, la biblioteca en disposarà lliurement i l’oferirà a altres institucions culturals o
educatives del municipi.
En cas que cap institució la integri en el seu fons, es portarà a la deixalleria municipal, on
seguirà el tractament adequat.
Si teniu llibres, discos o pel·lícules que ja no us interessa conservar però que no responen als
criteris d’acceptació de donacions de la biblioteca, a continuació us oferim un llistat
d’alternatives:
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FORMULARI DE DONACIÓ
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels

Nom i cognoms
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Adreça
Població i c.p.
Format
Nombre
d’exemplars
Format
Nombre
d’exemplars
Format
Nombre
d’exemplars

Recordeu que en cas que la vostra donació superi els deu exemplars, haureu d’adjuntar un
llistat especificant-ne l’any de publicació i l’estat.
Gràcies per la vostra col.laboració
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Entitats/associacions que accepten donacions


Fundació Formació i Treball (Cáritas)
Llull, 430-438 (Zona Fòrum)
Telf: 93/303.41.00
Novel·les, contes i diccionaris. No accepten llibres de text ni enciclopèdies. No passen a recollir-ho,
cal dur el donatiu a l’entitat.



Fundació Engrunes
Sant Màrius, 53. Barcelona
Telf: 93/582.99.99
Accepten tot tipus de material. Cal portar-lo a les botigues, consulteu adreces a : www.engrunes.org



Biblioteca del centre Penitenciari de Joves de BCN
Manjon, s/n. Barcelona
Telf: 93/274.25.68



Associació Casal dels Infants del Raval
Junta de Comerç, 16. Barcelona
Telf: 93/317.00.13
Només llibres infantils en molt bon estat i en petites quantitats. Cal entregar-los a la seva seu.



Serveis d’afers penitenciaris
Telf. 93/214.01.00



Filmoteca de Catalunya
Web: www.filmoteca.cat
Contacte: bibliofilmoteca.cultura@gencat.cat
Telèfon: 93.567.10.70
DVD i VHS

Únicament llibres en castellà


Fundació Pachamama
Villaroel, 108, baixos . Barcelona
Telf: 93/451.71.11
Enciclopèdies i llibres tècnics
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