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- ÍNDEX - 



 

Malestar general? 

Avorriment? 

Incapacitat per trobar-li un sentit a tot plegat?  

Llegeixi 25 pàgines d´aquest llibre cada dia i si les ganes de lectu-

ra persisteixen consulti a la seva biblioteca o llibreria de capçalera. 

ATENCIÓ: 

Les autoritats culturals adverteixen que la lectura pot causar addicció.  

 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats 

de dinamització lectora.  

Treballa habitualment en biblioteques i centres 

culturals realitzant activitats de narració oral, clubs 

de lectura i tallers d´escriptura així com cursos de formació, con-

ferències i projectes de promoció lectora. 
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 L´activitat “El Recomanador de Llibres” consisteix en una 

cosa tan senzilla i alhora tan difícil i necessària com recomanar 

llibres. 

 

 Amb més de dos milions de llibres publicats cada any en el 

món, el lector –especialment el lector no habitual– no pot deixar 

de sentir-se aclaparat: trobar un llibre que el faci gaudir de la lec-

tura esdevé una tasca titànica. 

 

 No queda altre remei que oferir lectures personalitzades i 

aconseguir que el lector adquireixi prou experiència, coneixe-

ments i motivació per sortir-se´n de forma autònoma en el món 

dels llibres. 

 

 Aquesta és la feina del Recomanador de Llibres, la d´oferir 

lectures personalitzades per a que cada lector trobi els llibres de la 

seva vida. 

 

 

 

 

 

- EL PROJECTE - 



 

Espai 

 El recomanador de llibres es situarà a l´entrada de la biblio-

teca i anirà demanant als asuaris –adults– si volen que els recoma-

ni un llibre. 

Perfil lector 

 Per tal d´adequar la recomanació, s´elaborarà un perfil lec-

tor de cada usuari a partir dels seus gustos: 

 -Literaris 

 -Cinematogràfics 

 -Sèries televisives 

A partir d´aquestes dades estarem en disposició d´oferir una lec-

tura amb moltes garanties d´èxit. 

El fitxer 

 El Recomanador disposa d´un fitxer amb més de 100 re-

ferències bibliogràfiques per a les recomanacions. 

Els llibres 

 Les 100 referències bibliogràfiques estan formades per 100 

obres que uneixen qualitat literària i acceptació dels lectors. 

Llibres dividits segons gènere literari, àrees geogràfiques i temes 

determinats. 
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La recepta lectora 

 Les recomanacions s´escriuran en una “recepta lectora” 

que s´entregarà al lector. En aquesta recepta hi haurà: 

 -Llibre recomanat 

 -Un segon llibre recomanat, si agrada el primer 

 -Una breu enquesta de valoració per entregar a la biblio

 teca en finalitzar la lectura 

On trobar els llibres 

 Moltes de les obres seleccionades, per la seva naturalesa 

popular, es troben fàcilment en el fons de moltes biblioteques. La 

resta, es poden aconseguir a través del Préstec Bibliotecari. Una 

eina molt valuosa i potser no prou coneguda, que permet al lector 

disposar de qualsevol llibre de la xarxa de biblioteques publiques 

de Catalunya. 

Avaluació 

 En el revers de la “Recepta lectora” hi haurà una breu valo-

ració on l´usuari valorarà la lectura realitzada. 

A partir de la valoració dels lectora avaluarem l´èxit de 

l´activitat. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Els objectius del projecte “El Recomanador de llibres” són 

múltiples: 

 

 -Promoure la lectura. 

 -Enriquir el coneixement literari dels lectors. 

 -Dinamitzar el fons de la biblioteca. 

 -Donar a conèixer el servei de Préstec Interbibliotecari. 

 -Enriquir les activitats de dinamització lectora de la biblio

 teca. 
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El Recomanador de Llibres: 

Joan de Boer 

Públic potencial: 

Adults 

Durada de l´activitat: 

3 h. 

N.º persones recomanades (estimat): 

50 

N.º llibres recomanats (estimat): 

100 

Espai: 

OPCIÓ A) Biblioteques 

OPCIÓ B) Espais no habituals: carrer; mercat; bar... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- FITXA TÈCNICA - 



 

 

 L´activitat de “El Recomanador de Llibres” pot servir per a comple-

mentar i potenciar la política de prescripció de llibres de la biblioteca. En 

aquest sentit proposem una bateria d´activitats complementàries: 

 

Prescripció directa 

Aquella que implica un contacte directe amb l´usuari. 

Vols que et recomani un llibre? 

Situar un cartell amb la inscripció “Vols que et recomani un llibre?” al taulell 

de préstec. Convertir el personal bibliotecari en recomanadors de llibres. 

 

Prescripció indirecta 

Aquella que implica un contacte indirecte amb l´usuari. 

Cita a cegues amb un llibre 

Embolicar un llibre a mode de regal i definir-lo amb tres paraules. 

Mes temàtic 

Dedicar un mes a un autor, gènere o tema determiant. Complementar un 

atractiu aparador amb tot d´obres relacionades amb la temàtica tractada. 

Els usuaris recomanen 

Plafó on els usuaris recomanin llibres amb els llibres a disposició dels lectors.  
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ANIMACIÓ LECTORA 

-Aller, Carlos “Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer” Marfil 

-Nuño, Fran “Manual de técnicas de animación a la lectura” Berenice 

-Nuño, Fran “Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa” Berenice 

 

GÈNERES LITERARIS 

-Bolívar Galiano, Víctor “Autopsia de la novela negra”  Berenice 

-Miralles, Francesc “L'Autoajuda al descobert” Ara Llibres  

-Viñas, David “El Enigma best-seller” Ariel 

 

LECTURA 

-Bayard, Pierre “Com parlar dels llibres que no hem llegit” Empúries 

-Blay, Antonio “Lectura rápida” Iberia 

-Manguel, Alberto “Una historia de la lectura” Alianza 

 

LITERATURA 

-Eco, Umberto “Sis passejades pels boscos de la ficció” Destino 

-Riquer, Martí de “Historia de la literatura universal” Noguer 

-Vargas Llosa, Mario “La Verdad de las mentiras” Alfaguara 

 

PRESCRIPCIÓ LECTORA 

-Bloom, Harold “El Cànon occidental” Columna 

-Boxall, Peter “1001 libros que hay que leer antes de morir” Grijalbo 

-Fadiman, Clifton “Un Plan de lectura para toda la vida” Planeta 

 

 

 

 

 

 

 

- BIBLIOGRAFIA - 



 

 
Joan  de  Boer  
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E-mail:  jjbowi@yahoo.es 

Tel.(fix):  93 485 67 77 

Tel.(mòbil):  626 780 132 

 


