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Aquest llibre és un recull d’alguns articles d’opinió publicats al Bauen_blog [2] (un blog de referència a la xarxa,
dedicat a les biblioteques i l’arquitectura) per Daniel Gil Solés [3], bibliotecari i documentalista, sobre els reptes
futurs de les biblioteques i dels seus edificis.
Per tal resumir-vos el contingut d’aquest llibre, el millor és recórrer a les paraules de Ferran Moreno [4], prologuista
de l’obra, que tan bé sintetitza el conjunt d’idees i pensaments que ens exposa el text:
«La biblioteca angular [5]» és, precisament, una reflexió sobre els espais de les biblioteques i el seu futur,
estructurada en tres apartats. Al primer, «La biblioteca ciutadana», ens és presentada l’evolució dels edificis i els
espais de les biblioteques fins a esdevenir l’anomenada biblioteca ubiqua, una biblioteca omnipresent i adaptable
a les noves realitats; una biblioteca que ha estat un instrument d’enginyeria social i que ha evolucionat cap a la
virtualitat, amb tots els canvis que això provoca.
El segon, «La biblioteca com a espai», és el més extens i intenta oferir una panoràmica sobre el valor de l’espai
físic de les biblioteques i de la seva evolució, sempre en el context de la virtualització que fa que la biblioteca
esdevingui un espai híbrid, un espai de transició entre el món analògic i el món digital. Al tercer, «La biblioteca
sense llibres», ens immergeix en el futur d’una biblioteca buida de llibres tal com la coneixem actualment i que
s’ha de repensar totalment: s’hauran de repensar els possibles usos que es podria donar als espais, com
construir i dissenyar aquests espais, quins serveis s’hi podrà oferir, com s’oferirà l’accés a la informació; en
definitiva, quin serà el paper de les biblioteques i dels bibliotecaris en aquest futur de biblioteques sense llibres al
qual sembla que ens condueix la digitalització de la informació. I com serà aquest futur? A l’«Epíleg» trobem una
possible resposta a la pregunta, amb un tipus de centre que ja s’ha posat en marxa i que podria ser el futur de les
biblioteques.»
Podeu consultar aquest llibre al Centre d'Informació i Documentació [6]
Inicia sessió [7] o registra’t [8] per enviar comentaris
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