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Imagine um lugar no qual para cada recém nascido é
dado um pacote como direito de nascença, que dá
acesso por toda vida para uma quantidade infinita de
livros, música e filmes assim como a World Wide
Web. Dezenas de milhares de livros, vídeos e cds a
mão prontamente disponíveis para a vida toda.

Imagine um lugar que você possa entrar e sem que
ninguém te pergunte nada, sentar em um computador
encontrar e pedir quase todos os livros já publicados
que você possa levar para casa gratuitamente.



Isso não é uma loja, mas oferece as pessoas tantas 
escolhas como em uma loja de departamentos, para 
encontrar o curso, informação, filme ou música que 
elas quiserem. Esse local é tesouro da informação: a 
equipe disponível para tornar mais fácil para você 
descobrir a história de sua família ou da casa que 
você vive, por exemplo.

Aqui você pode ter aconselhamento sobre carreiras 
ou procurar por oportunidades de emprego on-line. 
Você pode pagar suas contas e preencher 
formulários do governo com ajuda da equipe.



Isso não é uma faculdade, mas é um lugar onde você pode 
pedir para aprender qualquer habilidade que você goste, em 
quase qualquer maneira que você queira. Desde fazer parte de 
um grupo de artesanato até um curso on-line para aprender 
escrever programas de computadores, softwares complexos. E 
se você não pode ir a esses lugares porque você está sem 
condições de locomoção, a equipe ou o voluntário irá até você 
para levar livros, filmes, jornais, fitas e até mesmo laptops 
gratuitos que você tenha pedido.

E muito disso é gratuito. Existem lugares como esse em todo o 
país: Bibliotecas Públicas.Bibliotecas Públicas.Bibliotecas Públicas.Bibliotecas Públicas.

FonteFonteFonteFonte: : : : Framework for the future: libraries, learning and 
information in the next decade. London : Departament for 
Culture, 2003.



• Biblioteca clássica  (re)inventada 

• Mudança de foco: das coleções para 
acesso, conexão e interação de 
pessoas



Biblioteca local para:

- Encontrar com os amigos
- Estudar e trabalhar
- Ler jornais e revistas
- Usar a internet
- Fazer a lição de casa
- Ver uma exposição
- Participar de uma atividade cultural
- Emprestar material



• Necessidade de combinar a Biblioteca 
clássica (materiais impressos) com a 
biblioteca eletrônica/digital apoiada na 
internet 

• Mais importante – LOCAL DE CONVÍVIO



Como são as bibliotecas públicas Como são as bibliotecas públicas Como são as bibliotecas públicas Como são as bibliotecas públicas 

- espaço para estudo

- cheio de livros (velhos)

- escuro, com pouca iluminação

- com mesas e cadeiras

- espaço de silêncio

- espaço para poucos

- reativas

- escondidas



A biblioteca existe para cumprir um “protocolo” e
não para ser um serviço de acesso à informação e
à leitura oferecido para a comunidade

O que é considerado “biblioteca” neste contexto:

- prisão reformada

- a sala mais inadequada do edifício

- a garagem

- enfim: qualquer coisa



Qual seria o potencial de mudança da 
biblioteca numa comunidade?

- Acesso à informação 

- Incentivo à leitura 

- Acesso à internet

- Agenda cultural

- Fomentar a escrita

- Manter programas educativos...



Biblioteca não é edifício, biblioteca são 
pessoas, não são livros, o acervo...

a grande diferença está na postura 
profissional pois o gestor 
precisa fazer acontecer, mesmo sem 
prédio, sem acervo completo...



• A biblioteca pública pode acontecer antes 
de possuir as condições ideais, assim é 

preciso  incentivar a 
leitura

por ela é possível conquistar os 
“simpatizantes” para formar leitores é 
preciso apresentar a leitura de forma 
prazerosa 



Que profissional é esperado e necessário?

• - quem gosta de ler

• - quem sabe elaborar projetos culturais

• - quem sabe/quer trabalha transversalmente 

com as outras áreas culturais (dança, teatro, 

circo, música, cinema...)

• - quem é dinâmico

• - quem é  positivo

• - que sabe trabalhar em equipe multidisciplinar



• - quem é  empreendedor

• - quem  entende que a leitura transcende as 

barreiras arquitetônicas

• - quem gosta de gente!



Biblioteca de São PauloPauloPauloPaulo



Biblioteca de São Paulo

• Inaugurada em 08 de fevereiro de 2010

• 321.083 visitantes em 2011 

• 32.404 obras no acervo, entre livros, 
CDs, DVDs, revistas, jogos etc. 

• 81.743 empréstimos de livros realizados 
em 2011 

• 40.497 sócios cadastrados para realizar 
empréstimos desde a inauguração







• Biblioteca de São Paulo tem transformado a 

realidade de muitas pessoas...



• Bibliotecas que inspiram novos projetos e que 

impõem novos desafios a serem enfrentados 

pelos bibliotecários



Biblioteca Pública de Manguinhos Biblioteca Pública de Manguinhos Biblioteca Pública de Manguinhos Biblioteca Pública de Manguinhos ----
Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro





Biblioteca Pública de Estocolmo Biblioteca Pública de Estocolmo Biblioteca Pública de Estocolmo Biblioteca Pública de Estocolmo –––– Suécia Suécia Suécia Suécia 





Biblioteca Pública de Biblioteca Pública de Biblioteca Pública de Biblioteca Pública de SeatleSeatleSeatleSeatle





Biblioteca Pública de Santiago Biblioteca Pública de Santiago Biblioteca Pública de Santiago Biblioteca Pública de Santiago ––––
Área Área Área Área Jovem Jovem Jovem Jovem 



Área InfantilÁrea InfantilÁrea InfantilÁrea Infantil



Auditório Auditório Auditório Auditório para para para para Pequenos Eventos Pequenos Eventos Pequenos Eventos Pequenos Eventos 



Biblioteca  no Metrô de Santiago Biblioteca  no Metrô de Santiago Biblioteca  no Metrô de Santiago Biblioteca  no Metrô de Santiago –––– Chile Chile Chile Chile 







Café Literário Café Literário Café Literário Café Literário –––– Santiago do ChileSantiago do ChileSantiago do ChileSantiago do Chile





Biblioteca Infantil de Biblioteca Infantil de Biblioteca Infantil de Biblioteca Infantil de 
RazzanoRazzanoRazzanoRazzano –––– Itália Itália Itália Itália 















Biblioteca Central de Biblioteca Central de Biblioteca Central de Biblioteca Central de HjorringHjorringHjorringHjorring ––––
Dinamarca Dinamarca Dinamarca Dinamarca 



Planta da Biblioteca 















Biblioteca termo derivado do latim “espaço 
para armazenar livros”  isso não precisa  
refletir no cotidiano das ações

Biblioteca é lugar de interação, talvez o 
melhor termo fosse “pessoateca, 
gentoteca, usuárioteca, cidadãoteca”...



Finalizando Parte 1:

Pensem em atuar nas bibliotecas públicas elas 
estão carentes de pessoas que acreditam 
que o pouco pode fazer muita diferença.

Conheçam a BSP!



Finalizando Parte 2:

Vocês conhecem a FEBAB?

www.febab.org.br

Participem do movimento associativo no 
Brasil para sermos como a ALA um dia!



"Palavra puxa palavra, uma idéia traz outra, e 
assim se faz um livro, um governo, ou uma 
revolução...” Machado de Assis

Obrigada!

acferrari@sp.gov.br


