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AS FUNÇÕES DA

BIBLIOTECA
CONTEMPORÂNEA



Biblioteca pública de Arlington, Texas, Estados Unidos



Biblioteca Pública de Nueva York, Estados Unidos



Laboratorio de cocina, Filadelfia, Estados Unidos



Biblioteca de música, Helsinki, Finlandia



Centro de información y comunicación científica, Universidad de Vilna, Lituania



Biblioteca de Aeropuerto, Ámsterdam, Holanda



Biblioteca Publica de Aarhus, 
Dinamarca

Dokk 1



Biblioteca Central de Helsinski, 
Finlandia

Oodi



Se falamos de internauta, nos 
referimos a um ator multimodal 

que lê, vê, ouve
e combina diversos materiais

Néstor García Caclini



Uma janela para se surpreender































2008: Crise do subprime



1. Há bibliotecas públicas em todos os países do mundo, 
apesar do nível de desenvolvimento em que estão
posicionadas. 

2. Nos países em desenvolvimento existem
mais de 230.000 bibliotecas públicas.

3. No mundo, existem 13 vezes mais
bibliotecas públicas que hospitais.



Biblioteca Comunitaria San Juan la Laguna, Guatemala



Desenvolvimento econômico de 
mulheres artesãs
Biblioteca Comunitaria 
Rija'tzuul Na'ooj –
Guatemala Business 
Center para artesãs para 
melhorar suas
habilidades de negócios.



Serviços de biblioteca móvel

Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas de 
Ghana
Laboratório móvel que 
traz acesso a livros e 
tecnologias para crianças
em idade escolar



Crianças em las tablets

Biblioteca Pública de 
Kibera, Kenya
Uso de tablets e 
conteúdo digital para 
melhorar os resultados 
escolares de crianças de 
baixa renda.



Apoio ao desenvolvimento rural

Laboratorio del Espíritu, 
Colombia

Os agricultores têm
informações sobre práticas
agrícolas, riscos ambientais, 
clima, leis, oportunidades de 
mercado, preços, entre outros.



Saúde materna

Biblioteca de Región del 
Norte, Ghana

Serviço de biblioteca 
para melhorar a saúde 
materna usando 
telefones móveis.



Bibliotecas para agricultura
Costa do Marfim

Biblioteca de sementes



Responder a 
necesidades 
cotidianas
• Información local, 

clima, mercado, 
salud, agricultura, 
servicios de 
gobierno y otros.

Generar 
necesidades 
y fomentar 
nuevos usos
• Fomentar la 

co-creación, el 
empoderamiento y 
el sentido de 
pertenencia

Formar 
alianzas
• Trabajar con el 

sector público, 
privado y social

• Buscar socios con 
interés en las 
mismas áreas 
temáticas



Se um dia as autoridades 
da biblioteca tirassem os 
livros, móveis e 
computadores da minha 
biblioteca, eles realmente 
não levariam nada. 
Valioso aqui é o capital 
social que foi criado através 
de 10 anos de trabalho com 
a comunidade.

Gabriel Jaime Vanegas Montoya, Biblioteca La Loma, 
Medellín, Colombia



Existem muitas bibliotecas 
públicas no Chile que 

trabalham para oferecer
mais leitura e 

desenvolvimento para 
todo o país









Nós pensamos que a única coisa que 
realmente importa são 

as pessoas









































www.contenidoslocales.cl

























Duas anedotas
e uma reflexão





isto não é uma biblioteca







Isso sim é uma biblioteca



Boas bibliotecas 
criam serviços. 

Bibliotecas ruins
somente criam um acervo.

Grandes bibliotecas
constroem comunidades.

R. David Lankes 



Muito obrigado!
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