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Hola! Som l'Aina i l'Eli, dues bibliotecàries
inquietes que un bon dia es van preguntar
si tots aquests tòpics que circulen sobre la
nostra professió són certs. Naixem
bibliotecaris? Ens fem bibliotecaris?
Realment som la "bibliotecària del monyo i
ulleres" però encara no ens n'hem adonat?
Dit i fet, vam anar per feina i vam enviar una
enquesta a companys de professió per
intentar treure'n l'entrellat. A continuació
hi trobareu el recull del què ens van
respondre. Llegiu, llegiu...

1. Introducció

Les dades d'aquest estudi provenen d'una

2. Formació i trajectòria professional

enquesta virtual enviada a professionals

3. Entorn personal

febrer i el 8 de març de 2020.

4. Política i participació ciutadana
5. Salut

de tot el territori català entre el 17 de

La voluntat de l'enquesta era exhaustiva
per tal d'intentar recollir la opinió de
professionals
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6. Aficions i temps lliure

diferents.
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Hi van respondre un total de 511 titulats
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Introducció
Tots els que ens dediquem a la professió bibliotecària
(en tota la seva magnitud i les seves variants) sabem de
sobres que es diuen moltes coses sobre nosaltres i
sovint ens semblen tòpics. Tenim fama d’estranys,
endogàmics, introvertits, friquis, i encara fins i tot algú
diria que som uns amargats que hem escollit aquesta
professió per poder passar el dia fent callar la gent. Però
fins a quin punt poden ser certs aquests tòpics? S’ha
parlat moltes vegades de perfils professionals, però
quins elements compartim en l'àmbit sociològic? Tenim
alguna cosa en comú que ens hagi fet arribar on som?
Som realment una mica tal i com ens veuen?
Abast territorial
La mostra s'ha limitat al territori de Catalunya,
intentant donar veu a professionals de tot el país. Els
resultats han retornat la següent distribució geogràfica:
Barcelona - 69,1%,
Girona - 14,3%,
Lleida - 8,6% ,
Tarragona - 4,3% ,
Terres de l'Ebre - 3,7%.

Són molts els estudis, articles i materials que s'han creat al
voltant d'aquest tema, arreu del món. És obsessió o és que
realment som friquis? Aquest document pretén ser una mera
presentació dels resultats de l'enquesta, però us proposem
que feu una ullada a la bibliografia existent per agafar idees
de com treballar i analitzar les dades obtingudes. Aquí al
costat n'hi trobareu una mostra, però al final del document
trobareu una llista molt més completa!

formació
El 50,7% està format en altres

Un 17,6% té formació artística

àmbits del coneixement

Com veieu, un de cada dos bibliotecaris té formació complementària i quasi dos de
cada deu, formació artística. A l'enquesta també vam voler preguntar algunes
curiositats com si s'estava al cas del canvi de nom de la Facultat (des d'on surten la
majoria de bibliotecaris) o si s'és capaç de catalogar un llibre des de zero:

65%

Està al dia del
canvi
de nom de la
Facultat

Sabria catalogar un
llibre des de 0

63,2%

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

89,4% NO

98,8% en actiu

vol canviar de sector

97,2%
exerceix en el sector

El 10,6% restant vol canviar
a educació, empresa i
comerç o noves tecnologies

600

El 26,2% té més
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ENTORN PERSONAL
Anem cap a l'entorn personal.

L'11 ,4% té un
altre bibli otec ari a
la famí lia

Us heu preguntat mai si és cert
allò de "Dios los crea y ellos se
juntan?"

El 57,9%
té fills

El 74,3%
viu en
parella

... i en un 8,3% dels
casos, és del mateix
àmbit professional

Un 22,3% dels professionals enquestats té mascota.
El rei és el gat (no vam preguntar pels noms, llàstima)

política i participació ciutadana
El 80,8% té
interès en la
política

Participa en

30,8%

algun projecte
de voluntariat

El 92,8% es
considera
d'esquerres
El 10,2% milita en
algun partit polític

57,7%

És membre
d'alguna
entitat

SALUT

Un 15,3% pateix o ha patit
algun tipus de trastorn
mental (dels quals 11,1%
era per causa directament
laboral)

Un 14,9% fuma

Un 29,7% segueix

Un 37% està matriculat a

algun tipus de dieta

un gimnàs

Un 60,3% fa esport de
Un 55% té alguna app

forma habitual

vinculada amb la salut
instal·lada al mòbil

Si mai heu d'organitzar un dinar o un
sopar amb presència de bibliotecaris i
bibliotecàries,
"triomfareu

que

molt"

sapigueu
si

oferiu

que
alguns

d'aquests plats: pasta, arròs, verdura,
carn o peix (per aquest ordre).
Bé, dit d'una altra manera: una mica de
tot estarà bé i encertareu segur.

aficions i temps lliure
No us ho creureu! La principal afició que tenim és....
llegir. Això sí, seguit de viatjar o fer excursions i
escoltar música.

Pel que fa al consum
cultural, el 90,8% va al
cinema almenys un cop a
l'any (la xifra baixa a
78,7% quan es tracta de
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teatre).
El

58,5%

veu

sèries.

Quines? Moltes, però si
fessim un TOP3, la cosa
quedaria així:
1. Game of Thrones
2. Breaking Bad
3. Six feet under

El 28, 4% de les persones
enquestades és col·leccionista

El 98,4% té instal·lades més
de 5 apps al telèfon mòbil

L'objecte més
col·leccionat són els
PUNTS DE LLIBRE

Un 92,6% està registrat a
alguna xarxa social
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El 75,3% dels participants a l'enquesta es considera bon lector i
admeten tenir entre 100 i 500 llibres a casa seva (malgrat que 1 de
cada 2, el 51,1%, no té la biblioteca personal ben organitzada).
Però és un secret.
Entre les lectures preferides, el que més agrada llegir és novel·la
(negra, històrica i de ciència-ficció, per aquest ordre). En segon i
tercer lloc hi trobem l'assaig i la literatura infantil i juvenil.
Teniu pila de llibres pendents? La majoria de
bibliotecaris i bibliotecàries del país tenen només
entre 1 i 10 llibres a la pila.
Per pal·liar-ho, es dedica a llegir per plaer una
mitjana d'entre 0 i 5 hores setmanals (cal dir, però,
que un 35% es fa propòsits lectors).

Quan viatgeu, visiteu biblioteques? 8 de cada 10
bibliotecaris ho fan (80,4%). És una afició molt estesa!!
La xifra de professionals que s'emociona quan veu
biblioteques a sèries, llibres i pel·lícules no es gaire
més baixa: un 79,6%!
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El 82,6% són
dones

El 79,5% porta o
ha portat ulleres

El 12,7% porta
algun tatuatge

El 16,6% porta
algun piercing

Només el 36,2% es considera introvertit i només el 26,6% es considera friki (un altre
tema seria ser-ho i no voler reconèixer-ho, però no entrarem en aquest debat). La xifra
puja quan es tracta de demostrar coneixements: el 43,1% es considera bo jugant al
Trivial. Una altra dada interessant és que tendim a ser poc conservadors: només un
11,4 s'hi considera en cert grau.
Per últim, un repàs als principals defectes i virtuts autoassignades:

Perfeccionisme
Impaciència
Mandra i dispersió
Nerviosisme
Tossuderia

Empatia
Responsabilitat
Optimisme
Paciència
Honestedat

Per acabar
Un cop presentats els resultats de l’enquesta, creiem que el següent pas natural és
utilitzar-los per a la reflexió sobre la nostra professió.
Nosaltres tenim la intenció de seguir treballant en aquesta direcció, i us animem a
utilitzar aquestes dades perquè aporteu les vostres reflexions al debat. Podeu contactar
amb nosaltres si necessiteu més informació (o el buidatge de les dades, anònimes i
disponibles en un fitxer en línia).
Així doncs, deixarem les conclusions per més endavant però tanmateix, abans de tancar
els resultats voldríem destacar algunes dades que ja ens han cridat l’atenció així
d’entrada:
Continuem sent una professió preeminent femenina.
L’índex d’ocupació és elevat i la majoria de professionals estan còmodes dins el
sector.
La meitat de professionals segueixen formant-se més enllà de la formació requerida
per exercir la professió.
La meitat de professionals estan implicats directament en el teixit associatiu del
seu entorn.
El que més ens agrada és… LLEGIR! I som grans consumidors de cultura.
A causa d'un triple empat entre Peixos, Verge, i Taure, podem establir que el signe
del zodíac no és un element determinant en la configuració del caràcter bibliotecari
català, com tampoc el color preferit (també triple empat entre blau, verd i vermell).
Esperem que el document us hagi resultat interessant i que aquesta modesta
investigació contribueixi, amb sentit de l’humor però amb rigor, a generar debat i
reflexió sobre la comunitat de professionals bibliotecaris del nostre territori.

per saber-ne més
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