Biblioteca Lettori Pazienti a aparut datorita unui proiect la care au colaborat multe organizatii :
Biroul comunal al Valderei cunoscuta sub denumirea de Uniune Comunala a Valderei; USL 5 ,
Spitalul Lotti, , Bibliografie si Informatii privind asociatia , Asociatia “Nu mai esti singura” si de
asemenea reteaua oferita scolarilor care datorita oportunitatii oferite de companie a fost promovata
in spitalele din regiunea Toscana. Aceasta companie a creat o biblioteca in cadrul Spitalului Lotti
care de asemnea avea si o sucursala in orasul Pontedera .
Proiectul a intrat in vigoare la data de 23 Ianuarie 2007 cand a inceput activitatea de imprumut si
distribuirea cartilor pe “ corsii”.
In cadrul acestui proiect ,lucrurile sunt gestionate de un coordonator care executa anumite atrubutii
de “ coordonare a voluntariatilor si de Organizare a bibliotecii.
Programul la Biblioteca este : marti de la orele 15:00 la orele 18:00 in Sala Rosie , insa distribuirea
cartilor in “corsii” este joia de la orele 15:00 la orele 18:00 si o dimineata pe saptamana martia ori
joia.
Cartile sunt transportate in “corsii” cu ajutorul unui carut care cuprinde o gama vasta de titluri.
In afara cartilor fac parte din catalog si filme, DvD-uri si carti audio.De asemenea exista o sectiune
dedicata copiilor si una cartilor in limba straina.
Cartile pot fi imprumutate atat pacientilor cat si angajatilor din spital.
Specializarile interesate sunt : medicina 1, medicina 2, obstetrica, ginocologie, chirurgie A,
chirurgie B, ortopedie si pediatrie.
De tura de dimineata se ocupa voluntariatii asociatiei “ Nu mai esti singura” care gestioneaza salile
de asteptare, oncologie si dializa.
Pentru a satisface nevoile pacientilor s-a creat o modalitate de a imprimuta cartile in trei transe pe
baza unui abonament lunar.
Proiectul “ lettori pazienti “ s-a realizat pe diferite domenii :Week Hospital, Sanatate Mentala
pentru Adulti si Ostetrica.
Angajatii acestui proiect care isi exercita activitatea in interiorul acestei institutii sunt la dispozitia
pacientilor 24 din 24 respectiv 7 zile din 7 si au dreptul sa imprumute carti in orice zi din saptamana
,
In departamentul de Patologie Neonatala s-a nascut proiectul care poarta numele de ”Prematuri ne
nastem, parinti devenim: un spaziu de lectura pentru a creste impreuna” , care este dedicat ingrijirii
educatiei copilului,si in special pentru copiii nascuti prematur .
Toate volumele luate in imprumut pot fi restituite voluntarilor in timpul rundelor de serviciu :
martia in biblioteca (Sala Rosie), sau in casetele situate in interiorul spitalului, la Biblioteca
comunale din Pontedera, pe langa Reteaua Bibliolandia si reteaua Rea.Net.
Pentru elevi , serviciul in Biblioteca poate fi introdus in programul de achizitie a creditelor
extrascolastice anuale.
Catalogul este on line la sfarsitul paginei web
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