Biblioteca
viva
Todo município pode ter
bibliotecas de qualidade!
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Caro (a) Prefeito (a),
Os dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) ligado ao
Ministério da Cultura aponta que temos no país 6102 bibliotecas públicas

municipais, distritais, estaduais e federais, presentes nos 26 estados e no

Distrito Federal, sendo: 503 na Região Norte, 1.847 na Região Nordeste, 501 na
Região Centro-Oeste, 1958 na Região Sudeste e 1293 na Região Sul. Com esse
quadro elas se constituem no equipamento cultural mais presente no
território nacional.

Nós, bibliotecários da FEBAB – Federação Brasileira de Associações de
Bibliotecários e Instituições – uma instituição sem �ins lucrativos que há mais
de 50 anos milita para que as bibliotecas sejam um direito da população,

juntamente com suas Associações �iliadas nos diversos Estados da Federação,

gostaríamos de falar sobre melhoria das bibliotecas públicas pois entendemos

que podemos contribuir com seu município visando fortalecer e/ou construir
um projeto de Biblioteca Viva para a sua

comunidade. Assim, temos a

competência necessária para prestar assessoria, capacitar as pessoas que

estão à frente das bibliotecas e auxiliar em outras informações que poderão
consolidar o projeto.
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Diferentemente do que muitos pensam as bibliotecas são equipamentos
culturais imprescindíveis para a população e não são espaços apenas para
guardar livros.

Elas não serão substituídas pelo computador, pois o que

acontece nas bibliotecas é algo muito rico, muito além do Google e do Facebook.
Da mesma forma que o cinema não substituiu o teatro, nem a TV o cinema, as
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linguagem própria e têm
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transformar vidas!

bibliotecas têm sua linguagem própria e têm seu objetivo

principal: transformar vidas! Mas o que leva a população a
pensar isso, que as bibliotecas são algo ultrapassado? É o

desconhecimento do potencial que elas têm, pois na
realidade são poucas as pessoas que tiveram a

oportunidade de estar em bibliotecas em suas vidas. Além

de guardar livros, elas devem possuir acervos atualizados,
acesso à internet, jogos, brinquedos e também contar com

uma equipe especializada (bibliotecários e auxiliares) para atender a
comunidade. Além disso, as bibliotecas devem prestar serviços diversos que

promovam a inclusão e contribuam com a formação cidadã, como, por exemplo,
auxiliar na elaboração de currículo, prestar informações sobre programas

sociais que sua cidade e seu estado dispõem, ensinar a navegar na internet e
muito mais.
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O que queremos enfatizar é que as bibliotecas são equipamentos relativamente

simples de serem mantidos e os resultados que podem atingir são enormes.

Precisamos de Bibliotecas Vivas, dinâmicas e participativas! Isso quer dizer
bibliotecas onde a comunidade encontra facilidades, ofertas culturais e podem
expandir seu repertório de conhecimento.

Bibliotecas são locais de pessoas e não apenas de livros, por isso devem possuir

ambientes agradáveis, convidativos que estimulem a criatividade, o encontro e
o aprendizado. Muitas bibliotecas já estão caminhando para esta direção, de
serem bibliotecas vivas. Seguem alguns exemplos de bibliotecas estaduais que

mantém programação diversi�icada, para todos os públicos e funcionam aos
�inais de semana e feriados.

Que tal ampliarmos essa iniciativa

em seu município?
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Biblioteca de São Paulo: informações disponíveis em http://bsp.org.br/

Biblioteca Parque Villa Lobos informações disponíveis pelo http://bvl.org.br/
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Fotos: http://arquiteturadebibliotecas.blogspot.com.br
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Biblioteca Pública Estadual do Acre
informações disponíveis pelo http://bpeac.blogspot.com.br/

Fotos: http://arquiteturadebibliotecas.blogspot.com.br

E há outras bibliotecas no interior do Estado de São Paulo, que também

comungam do conceito de Bibliotecas Vivas. Os exemplos destacados
referem-se ao Estado de São Paulo onde quebraram o paradigma da biblioteca

ser entendida apenas como um espaço de estudo, pois também realizam
projetos que fazem muita diferença na vida das pessoas. São elas:
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A Biblioteca Pública Municipal de Garça com o projeto Rota da Leitura,
dirigido à população da zona rural que recebe livros em suas casas e
descobre um mundo de possibilidades. Esse projeto é mantido com
voluntários da biblioteca e atua há quase 30 anos.

A Biblioteca Pública Municipal de Guarujá com a Horta Fitoterápica que
promove acesso à leitura. Nesse caso, a comunidade estava interessada em
saber o real valor das ervas para a saúde e a biblioteca realizou uma parceria
com uma médica local que explica os bene�ícios ou male�ícios das ervas para
a saúde das pessoas. A biblioteca passou também a cuidar da horta.
A Biblioteca Pública Municipal de Guarulhos instaurou o Projeto Clarear
para realizar audiodescrição em atividades da biblioteca. A partir de
treinamento recebido, a biblioteca ampliou o acesso às suas dependências e
atraiu novos leitores, especialmente as pessoas cegas. Também foi ampliado
o número de livros acessíveis

A Biblioteca pública Municipal de Presidente Prudente. Realiza o Salão do
Livro que já atinge 52 municípios da região. A leitura está ao alcance de
todos.

Ilustrações: Joana Lira / Caderno Notas de Biblioteca,5. Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo
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Temos a certeza que a biblioteca de seu município também pode desenvolver
projetos que tenham muito signi�icado para as pessoas, como por exemplo,
apoiar na busca de empregos, auxiliar as pessoas a alcançarem os bene�ícios
sociais disponíveis em âmbito municipal, estadual ou federal, articular com os
artistas da cidade apresentações para resgatar a história da cidade e das
pessoas. En�im, a biblioteca como um importante equipamento cultural e social
pode realizar ações em parceria com os municípios, apoiando o cumprimento
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030 da ONU.

Portanto, queremos reforçar que as bibliotecas são aliadas
para a promoção de melhoria na qualidade de vida das
pessoas, por esse motivo lutamos sempre para termos cada
vez mais e melhores bibliotecas, em todo o território.
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Pedimos que o (a) senhor (a) pense nesta possibilidade e converse
conosco pessoalmente ou pelos contatos abaixo:
Alagoas: Associação Alagoana dos Pro�issionais em Biblioteconomia – AAPB.
Av. Tomás Espíndola, 326, Centro Comercial Farol, sala 203/204, Bairro Farol
Maceió - AL - 57051-000.
Telefone: (82) 98844-1636/ 99974-2562 | E-mail: aapb.alagoas@gmail.com /
presidencia@aapb.org.br / contato@aapb.org.br | Facebook: @aapbalagoas

Ceará: Associação dos Bibliotecários do Ceará - ABCE
Av. Santos Dumont, 1687 – 2º andar Sala 204, Aldeota | Fortaleza – CE - 60415-520
Telefone: ( 85) 9 8600.2622 | E-mail: abcceara@gmail.com
Site: www.abcce.org.br | Facebook: @abceara
Distrito Federal: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal - ABDF
SCRN 702-703, Bl G, Ed Coencisa nº49 Salas 101/102 | Brasília – DF -70710-750
Telefone: ( 61) 3326-3835 | E-mail: abdf@abdf.org.br | Site: www.abdf.org.br

Goiás: Associação dos Bibliotecários de Goiás – ABG Rua Santarém, s/n, Quadra 13 Lote
27 Setor Serrinha /Goiânia – GO - 74970-676
Telefone: (62) 3218-2183 | E-mail: bibliotecariosgo@gmail.com
Site: www.abgo.com.br | Facebook: @bibliotecariosgoias817.3
Mato Grosso do Sul: Associação Pro�issional de Bibliotecários de Mato Grosso do Sul –
APBMS Rua Mamanguape, nº 108 – Bairro Santo Eugênio
Campo Grande -MS – 9.060-380
Telefone: (67) 99614-3065 / 991871965 / 99184-8967
E-mail: apbmscg@gmail.com | Facebook: @apbms
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Minas Gerais: Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais - ABMG
Rua Guajajaras, 410, sala 608 e 609 – Ed. Rotary | Belo Horizonte – MG - 30180-100
Telefone: (31) 3222-5325 | E-mail: abmg21gestao@gmail.com
Site: www.abmg.org.br | Facebook:
<www.facebook.com/groups/351250474899339/?fref=ts>

Paraíba: Associação Pro�issional de Bibliotecários da Paraíba – APBPB
Rua Rodrigues de Aquino, 320, sala 203 – 1 andar – Ed. Pasteur
João Pessoa – PB - 58013-030
Telefone: (83) 99628-4756 | E-mail: apbparaiba@gmail.com | Facebook: @apbpb
Paraná: Associação Bibliotecária do Paraná - ABPR
Rua: Monsenhor Celso, 225 – conj. 1102 | Curitiba – PR - 80010-150
Telefone: (41) 3322-5377 / (41) 3323-4694 | E-mail: abpr@abpr.org.br
Facebook: @biblioparana

Pernambuco: Associação Pro�issional de Bibliotecários de Pernambuco - APBPE
Rua Gervásio Pires, 674 – Boa Vista | Recife – PE - 50060-090
Telefone: (81)3221-2282 (81) 99631-8270 (81) 99620-7751
E-mail: apbpemail@gmail.com / denifm@hotmail.com
Facebook: APBPE - Associação Pro�issional de Bibliotecários de Pernambuco

Piauí: Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí - ABEPI
Av. Miguel Rosa, 3400/Sul | Teresina – PI - :64000-490
Telefone: (86) 9900-6086 / (86)8824-3454 | E-mail: abepi.2009@hotmail.com
Site: http://abepiaui.webnode.com.br/
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Rio de Janeiro: Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de
Janeiro (REDARTE/RJ) Praça Tiradentes, 10 – Sala 905 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – 20060-070
E-mail: redarterj@redarterj.com
Site: https:www.redarterj.com | Facebook: @redarterio
Rio Grande do Norte: Associação Pro�issional de Bibliotecários do Rio Grande do Norte UFRN - Biblioteca Central
Zila Mamede Campus Universitário, s/n Lagoa Nova - Caixa Postal 1524 59.072-970
Natal - RN
Telefone: (84) 3215.3852 (84) 9600-0175 / Fax: (84) 3215-3856
E-mail: apbern@hotmail.com.br / manuellaoliveira@hotmail.com.br
Rio Grande do Sul: Associação Rio-Grandense de Bibliotecários - ARB
Av. Benjamin Constant, 1468 sala 301 – Bairro São João | Porto Alegre
Rio Grande do Sul – 90550-002
Telefone: (51) 9428-8860| E-mail: arb@arb.org.br | Site: www.arb.org.br |
Facebook:@arb.rs

Santa Catarina: Associação Catarinense de Bibliotecários - ACB
Av. Josué di Bernardi, 239 – Ed. Jowi – Sala 302 – Bairro Campinas São José – SC - 8101-200
Telefone: (48) 3035-4871| E-mail: acb@acbsc.org.br | Site: www.acbsc.org.br
Facebook: @acbo�icial | YouTube: ACB - Associação Catarinense de Bibliotecários

Sergipe: Associação Pro�issional dos Bibliotecários e Documentalistas de Sergipe – APBDSE
Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, 784 – Salgado Filho | Aracaju- SE - 49020-460
Telefone:(79) 3243-3999 | E-mail: contato@apbdse.org.br / presidencia@apbdse.org.br
Site: www.apbdse.org.br | Facebook: Apbdse Bibliotecarios
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Fonte: Caderno Notas de Biblioteca,5. Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 2013.
Disponível pelo http://www.spleituras.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Notas5_web-1.pdf
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Rua Avanhandava, 40 ‐ Conj. 108/110
Bela Vista CEP 01306-000
São Paulo ‐ SP ‐ Brasil
www.febab.org.br
febab@febab.org.br
secretaria@febab.org.br
Facebook: @febabfederacao

