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Quando uma comunidade se organiza para 

sair em defesa de uma causa, é evidente que 

esta causa é significativa e tem valor para 

suas vidas.  

 

Quando uma comunidade apoia sua biblioteca 

pública é porque a biblioteca está afiançada 

na sociedade e ocupa um lugar importante no 

coração da vida comunitária. 
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1.Biblioteca pública e comunidade: 

desafios 

 

2.Serviços bibliotecários baseados no 

que as pessoas sonham e precisam 

 

3.Biblioteca pública e transformação   

urbana:     Medellín, Colombia 

 



¿A  quién debe servir la biblioteca 

pública? 
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“As bibliotecas devem ser centros de 

satisfação da curiosidade, especialmente para 

aqueles que têm menos probabilidade de 

exercitar a curiosidade por seus próprios 

meios”. 
      Charles Leadbeater 

 



Uma biblioteca pública de inclusão incorpora 

ao seu trabalho essa grande parte da 

população que não está inscrita nos processos 

de educação formal, que não conta com 

outros serviços alternativos para satisfazer 

suas necessidades de leitura e informação, 

que não sabe que a biblioteca pode servir-lhe 

para algo, que ignora sua existência e 

provavelmente nunca chegará à leitura, se os 

serviços bibliotecários não vão a sua procura. 
 



Se a biblioteca quer tornar-se necessária para 

a comunidade, deve ter uma concepção e uma 

filosofia do serviço desde a diversidade das 

pessoas e grupos que conformam a 

comunidade, particularmente daqueles mais 

vulneráveis.  
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A abordagem em relação à 

comunidade  

muda a maneira de fazer as coisas? 

 

  



O compromisso de trabalho com a 

comunidade supõe transformações e 

variações na maneira usual de fazer as coisas:  

•Um olhar mais atento e benéfico para o 

público objeto do trabalho 

•Mudança de estruturas, culturas 

administrativas e formas de fornecer a 

informação 

•Visão estratégica para que as mudanças que 

sejam empreendidas tenham permanência.  
 



1.Políticas bibliotecarias 

 

Conferir que as políticas bibliotecárias, os 

regulamentos, as normas, as instruções, e em 

geral a cultura do serviço, não seja distante ou 

intimidadora para a comunidade.  



Parque Biblioteca Belén 

Se encuentra en la comuna 16 , y se construyó en la antigua sede del F2, entidad 

del estado destinada a la seguridad marcada por una época de violencia. 

2.Coleções  

 

Não supor que contar com coleções abertas e 

disponíveis "ao alcance de todos", é suficiente 
para garantir o acesso à informação. 
del sector. 

 



3.Pessoal  

 

Garantir que todo o pessoal da biblioteca 

esteja comprometido com o trabalho com a 

comunidade. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



4.Suportes e formatos   

 

Apostar pela variedade em suportes e 

formatos.  
 

 

 
 
 
 
 
 



5.Serviços  

 

Examinar as estruturas dos serviços. Garantir 

que sejam oferecidos em locais adequados, 

com horários apropriados e que sua promoção 

e divulgação sejam visíveis e atrativas para 

diferentes grupos da comunidade. 
 

 

 
 
 

 

  
 



6.Ambiente  

 

Cuidar que o ambiente da biblioteca seja 

acolhedor e convidativo, e que os escritórios 

do pessoal que trabalha nela não estejam de 

costas ou escondidos dos visitantes.  
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 



7.Visão de compromisso  
 
Estabelecer a visão de compromisso com a comunidade nos 

documentos que refletem a cultura organizacional da 

biblioteca. 

 

ANYTHINK LIBRARIES, Colorado, Estados Unidos, plan 

2012-2014 

Missão: Abrir portas às mentes curiosas 

Iniciativa estratégica: Compreendemos nossa comunidade e 

colaboramos com ela. Somos sócios das vidas de nossos 

usuários. Apoiamo-nos mutuamente e aprendemos uns dos 

outros. 

Valor: Compreensão e acompanhamento mútuo, para com 

nossos clientes e entre nós. 

  



8.Serviços de informação local  

 

Os  serviços de informação local aproximam  

da    biblioteca  grupos   da    comunidade 

tradicionalmente   excluídos.  
  



As bibliotecas com serviços de informação 

local têm melhores oportunidades de integrar-

se e de dar sentido para a vida das pessoas  

Conhecem em primeira mão as necessidades 

básicas da comunidade  

Têm bibliotecários reconhecidos na 

comunidade  

•Participam em projetos com outros agentes 

de desenvolvimento  



Interrogam-se permanentemente sobre como 

deve ser a apresentação da informação e as 

formas de acesso à mesma 

Estabelecem relações com as diferentes 

instituições e organizações  

Têm coleções pertinentes e em diferentes 

formatos  
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Trabalhar para a comunidade / 

trabalhar com a comunidade 

 



A biblioteca pública tem demonstrado sua 

capacidade para transformar-se com o passar 

do tempo, e enriquecer-se com os modos de 

vida e as diferentes circunstâncias do contexto 

onde estão localizadas. 
 



As atividades de extensão, aquelas em que a 

biblioteca sai de suas quatro paredes e chega 

na comunidade esbanjam invenção e 

criatividade nas bibliotecas públicas da 

América Latina.  
 

  



Caixas viajantes com coleções de materiais 

para os trabalhadores das empresas. 
 
 
 

  

 

 



Pontos de empréstimo de livros em locais 

alternativos: o mercado, o parque, a rua, as 

estações de metrô e centros comerciais. 
 
 

  

 

 



Sessões de leitura em voz alta pelos meios de 

comunicação. 
 
 

  

 

 



Leituras para crianças hospitalizadas ou dos 

detidos em prisões, asilos, clínicas etc 
 

  

 

 



Bibliotecas de emergência para acampamentos 

de deslocados ou áreas de desastre. 
 

  

 

 



Livros entregues para a mãe e o bebé que 

acaba de nascer. 
 
 

 



Livros que chegam às comunidades em 

burros, motos, barcos, bicicletas. 
 
 

 



Coleções de livros nos hotéis para garantir 

que os hóspedes tenham mais opções em 

distração, etc. 
 

 



Muitas destas ações foram bem-sucedidas, 

pedidas e exigidas pela comunidade, outras 

não despertam o mesmo interesse, e vão se 

esgotando ao longo do tempo.  

 

Em que medida a comunidade objeto 

desempenha um papel ativo na construção e 

desenho dos programas?  

 

São as comunidades simples receptoras dos 

programas? 
 



Quando a comunidade é sócia da biblioteca 

nos projetos, gera-se um maior nível de 

compromisso em ambos os sentidos: 

biblioteca - comunidade e comunidade - 

biblioteca. 

 

Trabalhar para a comunidade / trabalhar com 

a comunidade. 
 

 

 



O pessoal das bibliotecas públicas nem 

sempre está formado para trabalhar com a 

comunidade, não tem experiência, e algumas 

vezes não está convencido de que a 

participação comunitária seja necessária.  
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  Serviços bibliotecários baseados no 

que as pessoas sonham e precisam  

 

IDEA STORE, Londres 

READ GLOBAL, Nepal 

LABORATORIO DEL ESPIRITU,  El Retiro, Antioquia, Colombia 

 



IDEA STORE, Londres 

http://www.ideastore.co.uk/en/home  

 

IDEA STORE, Tower Hamlets, Londres. No 

final da década de 90, suas bibliotecas 

públicas enfrentavam um grande problema de 

subutilização. 
 
 

 

  

 

 

 

 



IDEA STORE, Londres 

 

IDEA STORE combina o melhor dos serviços 

bibliotecários e os fusiona com os centros de 

formação de adultos, dando ênfase a 

programas sobre saúde e emprego.  

 

Valores fundamentais: Engage, Empower, 

Enrich  
 

 

 

 



READ Global , Nepal 

http://www.readglobal.org/  

 

READ global. Busca a melhoria das condições 

sociais nos setores rurais do Nepal. Vincula a 

educação, o empreendimento e a gestão 

participativa das comunidades rurais.  
 

 

 
 

 

 

 



READ Global, Nepal 

 

Cada centro tem um projeto produtivo que 

gera os recursos para sustentar a longo prazo 

. 

Para estabelecer o tipo de projecto,  READ 

trabalha  com  a comunidade para explorar as 

melhores oportunidades de mercado. 
 

 



Laboratorio del Espíritu, El Retiro, 

Antioquia,Colombia 

http://laboratoriodelespiritu.org/  
 

A biblioteca e centro comunitario rural 

laboratorio del espíritu (Laboratório do 

Espírito), promove o desenvolvimento local por 

meio de um projeto educativo cujo intuito é 

reconhecer, valorizar e fortalecer o mundo 

rural.  
 



Laboratorio del Espíritu, El Retiro, 

Antioquia,Colombia 
 

Trabalha com mulheres camponesas, com 

trabalhadores agrícolas, com crianças e 

jovens. Suas atividades giram em torno da 

leitura e a escritura, as novas tecnologias, as 

artes e o artesanato, o cuidado do meio 

ambiente e a valorização do entorno. 
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  Serviços bibliotecários  e transformação urbana 

 

PARQUES BIBLIOTECA, Medellín, Colombia 



Medellín é a segunda cidade da Colômbia.   

Em 1991, Medellín foi considerada a cidade 

mais violenta do mundo. 
 

 





Em 2004, um movimento político independente 

ganhou as eleições. 

 

Foi eleito prefeito (2004-2007) Sergio Fajardo 

Valderrama, matemático. 

 
 

 



 

“La educación es la inversión social más 

productiva, que nos permite derrumbar  las 

barreras de las desigualdades sociales, 

construir con cohesión social y garantizar las 

bases para la convivencia pacífica”.   

 

Sergio Fajardo 
 

 



 

MEDELLÍN LA MÁS EDUCADA 

 

 

Os 30% dos recursos da cidade foi dada 

prioridade na educação. 
 

 







Conceito: Urbanismo social 

 

Construir o melhor para os mais pobres. 



Urbanismo social : 

Construção ou reforma de teatros, museus, 

jardim para crianças, parques, escolas, 

centros culturais  e   9 Parques Biblioteca. 
 





 Parques Biblioteca: 

 

1. Ponto de encontro dos cidadãos. 

 

2. Construídos em comunidades de alta 

vulnerabilidade física e social. 

 

 

 
 

 











3. Integração da biblioteca com programas 

relacionados ao empreendedorismo, música, 

recreação e lazer. 

 

4. De alta qualidade arquitetônica.   
 

 

 



 

 

 









 5. Grandes espaços públicos. 

 

6. Horário estendido. 

 

7. Fácil acesso ao transporte público. 











Cada Parque Biblioteca tem : 

 

•Salas de leitura para adolescentes e adultos 

•Salas  de leitura  para crianças 

•Facilidades da Internet 

•Salas de actividades 

•Salas de exposição 

•Auditórios 

•Sala “Mi Barrio”   

•Escola de música 

•Cedezos Centros de Desarrollo Zonal Empresarial,  

•Etc. 























 

 

 





 

 

 



Prefeito Sergio Fajardo inaugurou cinco 

Parque Biblioteca:  

 

• Parque Biblioteca  San Javier (2006) 

• Parque Biblioteca La Ladera (2007) 

• Parque Biblioteca La Quintana (2007) 

• Parque Biblioteca España (2007) 

• Parque Biblioteca Belén (2008) 



Parque Biblioteca San Javier 

(2006) 
 

 

  
 









Parque Biblioteca La Ladera, León de Greiff  

(2007) 
 

 
 







Parque Biblioteca La Quintana, Tomás 

Carrasquilla (2007) 
 

 . 
 







Parque Biblioteca España (2007) 
   

 















Parque Biblioteca Belén (2008) 











Modelo de gestão:  

 

Setor público + Setor privado 



Prefeito Alonso Salazar -2008-2011-  

inaugurou quatro outros Parque Biblioteca: 

 

• Parque Biblioteca  San Cristóbal 

• Parque Biblioteca  San Antonio de Prado 

• Parque Biblioteca Guayabal 

• Parque Biblioteca Doce de Octubre 
 



Parque Biblioteca San Cristóbal,  

Fernando Botero (2011) 
 
  

 







Parque Biblioteca San Antonio de Prado 

(2011) 
 
. 

 



Parque Biblioteca   Guayabal, Manuel Mejía 

Vallejo (2012) 
 
 

 



Parque Biblioteca  Doce de Octubre. 

 

Ainda está em construção. 
 

  

 



População  coberta:  78% (aprox. 2.069.000 

pessoas).   

 

Red de bibliotecas  de Medellín y el área 

Metropolitana, 

http://www.reddebibliotecas.org.co/Paginas/ini

cio.aspx.    

 

La Red de bibliotecas ganhou o prêmio 

ACCESS TO LEARNING, 2009 Fundación Bill 

& Melinda Gates. 
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Plan municipal de lectura de Medellín: 

 

Medellín una ciudad para leer 



La Universidad Nacional de Colombia realizó un estudio de impacto 

sociocultural y político de las bibliotecas. Entre los resultados se resalta la 

posibilidad que han tenido los Parque Biblioteca de cambiar o menguar el 

fuerte imaginario de violencia de la ciudad por uno en el que la cultura es 

protagonista; también se destaca la modificación que han generado en las 

relaciones entre centro y periferia, creando circuitos de doble vía que 

permiten el acercamiento entre estos territorios y la “ciudad-centro”, se 

rescata también su aporte a la reducción del conflicto, al diálogo, al 

respeto y a la convivencia, generando inclusión y equidad.  

 

 



Aunque los problemas sociales de la ciudad no se han 

terminado y aun persisten brotes de violencia y criminalidad, 

los Parque Biblioteca han contribuido -junto con los demás 

equipamientos de carácter social y cultural,- a que se respire 

otro aire en Medellín y a generar un escenario de confianza.  

Han sido proyectos muy bien aceptados por las 

comunidades, sin resistencia de ningún sector de la 

sociedad. Con su oferta de servicios y los procesos de 

participación comunitaria que propician están haciendo su 

aporte al proceso de paz y reconciliación, ya que contribuyen 

a compensar las desigualdades sociales y educativas y a 

reducir los factores de marginalidad y segregación que viven 

algunas comunidades. 



Para concluir… 

 

Sem uma sã integração da biblioteca com a 

comunidade e uma demanda ou uso crescente 

dos diferentes grupos que a conformam, nem 

os espaços mais atrativos, nem o maior 

número de computadores, nem a melhor 

conectividade, nem as coleções mais 

atualizadas fariam sentido.  

 



Os tempos modernos exigem bibliotecários 

conscientes de seu papel social e 

mentalidades abertas e inovadoras. Só assim, 

essa urgência da biblioteca de permanecer 

relevante à vida da comunidade e de 

estabelecer umas relações mais horizontais e 

sólidas com seus membros, poderão passar 

das boas intenções às ações. 
 



 MUITO OBRIGADA 
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