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Resum:
La divulgació sempre ha estat una tasca inherent als serveis de les biblioteques. La Biblioteca
Sant Joan de Déu pel seu context organitzatiu i concepció de serveis ha estat molt sensible a la
comunicació i divulgació científica, més enllà de la comunicació i divulgació de col∙leccions i
recursos científics.
La missió de la Biblioteca Sant Joan de Déu és la de donar suport al aprenentatge, docència,
recerca, innovació i gestió dels estudiants, profesors i professionals dels centres de Sant Joan de
Déu, que engloben desde l’Escola Universitària d’Infermeria, a Hospitals (Sant Joan de Déu
Barcelona o Parc Sanitari Sant Joan de Déu) a centres de foment de la recerca com la Fundació
de Recerca Sant Joan de Déu. A més a més la Biblioteca es troba integrada en el Departament de
Gestió del Coneixement i Comunicació Científica, el que fa que tot l’equip de Biblioteca i el de
Comunicació estigui molt orientat al suport a l’activitat de recerca i sensibilitzat en el suport a la
comunicació científica.
Per tot això, i desde fa un parell d’anys la Biblioteca Sant Joan de Déu s’ha obert a nous serveis
de divulgació científica on el seu paper aporta un valor interessant en la comunicació. En aquest
sentit s’han portat a terme diferents serveis/projectes:
1. Divulgació de resultats de la recerca on l’equip de biblioteca té un paper proactiu en la
detecció d’articles escrits pels nostres professionals i que els seus resultats poden ser
interessants per la divulgació científica social.
2.
Notícies científiques vs “fake news” on pensem que el bibliotecari pot aportar una visió
professional del que són les fonts segures i fiables en ciències de la salut.
3. Medicina gráfica on s’està iniciant una col∙laboració per visualitzar el paper dels còmics i
novel∙les gràfiques en el món de les ciències de la salut.
Aquests projectes estàn en diferents graus d’implantació, per la qual cosa requereixen dun
nivell d’assentament i consolidació que ens permetin en un futur proper una avaluació dels
resultats i aportació dels mateixos.
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