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Associação de Amigos da Biblioteca Pública - AABiP

A Associação de Amigos da Biblioteca Pública (AABiP) foi

fundada em 2001, e reúne pessoas interessadas em leitura e

literatura. Em parcerias com a Prefeitura de Ourinhos, com a

Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, realizou os

projetos: Festival Literário A(o)gosto das Letras (2009 a

2013); Projeto Curta Ourinhos (Festival de curtas-metragens),

(2009 a 2012); Ponto de Cultura Para Ler o Mundo (2010 a

2012); Mostra Sergio Nunes de Artes Cênicas (2009 a 2012) e

Projeto “Ourinhos: Memória em Movimento” (2010-2013).



Reuniões com sócios da 

AABiP acontecem 

regularmente na Biblioteca 

Tristão de Athayde 



Realizado por meio de convênio com o 

Instituto Brasileiro de Museus (Ministério da 

Cultura) o projeto Ourinhos: memória em 

movimento digitalizou milhares de periódicos  

que circularam na região durante o século XX.



Alunos do EJA 

participam de atividade 

na Biblioteca Tristão 

de Athayde.



Adolescentes durante atividade do Ponto de Cultura Para 

Ler o Mundo. Acima, o grupo realiza trabalho de edição; 

ao lado, uma das entrevistas realizadas com moradores.



Agilidade no serviço público

As especificidades do serviço público impedem, em muitos

casos, o desenvolvimento dinâmico dos espaços de bibliotecas.

Desde 2009 a AABiP mantém o convênio com a Prefeitura de

Ourinhos para execução do projeto “Incentivo à Leitura e

Literatura”, e por meio de repasses de recursos agiliza e

possibilita a realização de diversos projetos. Com o convênio foi

possível estabelecer uma agenda de atividades regulares, a

revitalização do espaço físico da Biblioteca, além da compra de

livros e equipamentos, renovação de assinaturas de periódicos,

pagamento de oficineiros e palestrantes e até gêneros

alimentícios para eventos como lançamentos de livros e

exposições.



Além de um infocentro com acesso gratuito à internet, a 

revitalização do espaço da Biblioteca Tristão de Athayde 

incluiu  também a montagem de uma vitrine onde são 

expostos os novos livros que compõem o acervo.



Por meio do convênio entre a AABiP e a Prefeitura 

Municipal a biblioteca ganhou nova sinalização.



Além da sinalização do acervo, paredes 

e pilares da Biblioteca,  inclusive dos 

banheiros,  receberam adesivos com 

poesias e trechos de obras.



Democratização da cultura

A parceria entre a administração pública e associações

organizadas da sociedade civil têm sido muito expressivas na área

da cultura. A Secretaria de Estado da Cultura, por exemplo,

mantém convênios com diversas entidades que são parceiras em

importantes projetos nas áreas da música, preservação da

memória, literatura, dança, circo e projetos audiovisuais. Essas

parcerias possibilitam a intervenção direta de membros da

sociedade civil em iniciativas governamentais, melhorando o

serviço público e democratizando as práticas culturais.



Espaço de estudos e pesquisas da Biblioteca Tristão de Athayde



A Biblioteca Tristão de 

Athayde atende públicos de 

todas as idades. Aos mais jovens 

são oferecidas atividades como 

jogos poéticos e brincadeiras 

de criança.



Agenda cultural

A agenda da Biblioteca Municipal “Tristão de Athayde” inclui

atividades regulares de contação de histórias, oficinas (desenho,

redação, artesanato e jogos poéticos para crianças), rodas de

leitura, exposições, lançamento de livros. Além dessas atividades,

a Biblioteca oferece o Projeto Papo de Quinta, Projeto Música na

Biblioteca e cede espaços a grupos artísticos para realização de

ensaios ou eventos. O convênio com a Prefeitura de Ourinhos

possibilita assinatura de jornais e revistas, atualização permanente

do acervo, aquisição de computadores e a informatização do

acervo, com consulta online www.tertuliana.com.br



Ao lado, grupo participa de Oficina de 

Artesanato. Abaixo, atividade de formação 

oferecida pela Secretaria de Estado da Cultura, 

que reuniu representantes de toda a região. 



Acima, professores durante Oficina de 

Contação de História e Formação de 

Mediadores de Leitura. Ao lado, estudantes 

acompanham Oficina de Redação



O festival literário A(o)gosto das Letras reúne todos os anos 

alguns dos principais autores nacionais que participam de 

conversas com os leitores. Durante o evento são oferecidas 

também oficinas, exposições e shows. Em 2013, o cronista Rubem 

Braga foi o autor homenageado.



Exposição  sobre 

o cronista Rubem 

Braga, autor 

homenageado no 

festival A(o)gosto 

das Letras em 

2013.



Ao lado, alunos da rede pública 

acompanham atividade de contação de 

histórias. Abaixo, o público que compareceu 

a um dos lançamentos de livros de autores 

ourinhenses que aconteceram em 2013



Biblioteca Municipal Tristão de Athayde em números

EMPRESTIMOS POR ANO

2012 9.905

2013 11.402*

EMPRESTIMOS POR PERFIL DE USUÁRIO

Estudantes 31%

Universitários 15%

Funcionários Públicos 12%

MÉDIA MENSAL DE EMPRÉSTIMOS*

1.040 Livros

* Referente aos 11 meses de 2013



Quarteto Som Plural em apresentação do projeto Música na Biblioteca 
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