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On es troba la ciutat 
de Bremen? 

 
Habitants:    557.464  
Superfície:    325 km² 

http://www.taverna-corfu-bei-vassili.de/images/Deutschland-fahne-wappen.gif
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El sistema bibliotecari 
1 biblioteca central 
6 biblioteques de proximitat: 
   infantil i per a adults 
1 Punt bibliotecari a una residència de la tercera 
edat 
1 Bibliobus (amb 21 parades) 
1 Biblioteca penal + 1 biblioteca hospitalària 

BREMEN 
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Situació demogràfica a 
la ciutat de Bremen 
 

• Percentatge elevat 
(26 %) de persones 
no nascudes a 
Alemanya 

Bevölkerung im Lande Bremen nach Migrationsstatus 
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Situació demogràfica a 
la ciutat de Bremen 
 

• Cada vegada menys 
gent jove 

• Cada vegada més gent 
gran 

 

Dones Homes 

Segons edat, sexe i 
estat civil 



www.stabi-hb.de 6 

Deute per càpita 2015 
En euros 
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L‘any 2016 les Biblioteques Municipals de 
Bremen van rebre 
 

1 milió de visitants en persona i 1,3 milions de 
visitants virtuals/ visitants de la pàgina web = En total 
prop de 2,3 milions de visitants. 
 

73.000 visitants disposaven d‘un carnet de la 
biblioteca i van demanar al voltant de 3,3 milions 
mitjans en préstec. 
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Font: BAMF: “Dades actuals sobre 

asil ”. Publ. Desembre de 2016, p. 8 
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Guardó DIVERSITY-AWARD BREMEN 2015 

Stadbibliothek_Master.mov


Ofertes bibliotecàries interculturals 

Ofertes conegudes reconcebudes  

• Per a refugiats i immigrants 

• Lloc acollidor 

• Mitjans de didàctica de la 
llengua 

• Punts d‘internet/WiFi 

• Temps de lleure 

• Guia de la biblioteca 

• Carnet de la biblioteca 

• Simplificar l‘argot 
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Ofertes bibliotecàries interculturals 

Ofertes conegudes reconcebudes 

• Per a multiplicadors: 
• Literatura especialitzada 

• Materials per l‘aprenentatge d‘una 
segona llengua i per l‘alfabetització 

• Biblioteca com a lloc d‘aprenentatge 

• Recursos pel foment de la llengua 

• Socis per a la cooperació en 
projectes 
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Ofertes bibliotecàries interculturals 

• Implicar els autòctons: 
• Tertúlies 

• Presentacions de llibres  

• Lectures bilingües  

• Concepte “Living Library“ 

• Cicles de conferències i actes 
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Ofertes bibliotecàries interculturals 

Conceptes especials per la integració  
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“Caixes de mitjans” amb materials 

didàctics per a albergs de refugiats 

finançades amb diners del fons 

municipal 
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Ofertes bibliotecàries interculturals 

Trainings interculturals i workshops sobre 

llengua àrab pel cos bibliotecari 

Republicitar els fons disponibles  
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Formació i qualificacions inicials 

Ofertes bibliotecàries interculturals 
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Llibres “TipDoc” / Associació d‘amics de 

la Biblioteca Municipal de Bremen 

“Padrins de lectura” als espais bibliotecaris 

amb el suport dels mitjans de la biblioteca 

Tardes de videojoc a la biblioteca 

Ofertes bibliotecàries interculturals 



Ofertes bibliotecàries interculturals 
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Futbolí i bingo de llibres /  

Fundació Dr. Heines 

“Herois de llibres”/  

Projecte de cooperació amb molts socis locals gràcies al 

suport financer del dbv (“Llegir fa més fort”) 

Britta Schmedemann 
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Nous jocs pels albergs de refugiats/ 

Inner Wheel Club Bremen-Hansa 

Llegeix-me – El sofa de lectura viatjant / 

Projecte de cooperació amb voluntaris 

Ofertes bibliotecàries interculturals 



Abans de la realització cal comprovar:  

• Quins projectes i ofertes ja existeixen? 

• Quines necessitats hi ha actualment? 

• Quins socis locals hi ha disposats a participar? 

• De quins recursos es pot disposar? 
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Ofertes bibliotecàries interculturals 



Materials gratuïts:  
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Quelle:  

Spiegel online 

Ofertes bibliotecàries interculturals 

http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/interkulturelle-bibliotheksarbeit/animationsfilm.html


Ofertes bibliotecàries interculturals 

  

…perquè les biblioteques públiques reuneixen 
les persones, creen trobades i encontres i 

simplement fan la vida més bonica! 
 

Gràcies per la seva atenció! 
 

britta.schmedemann@stadtbibliothek.bremen.de 
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