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Ser um “Modelo Referencial”para estruturação
básica de uma Biblioteca Comunitária quanto à:
Gestão
 Serviços e atividades


Apresentar a aplicação prática do tema exposto.

Proposta destinada à Bibliotecas Comunitárias e
pessoas interessadas nessa temática.

Primeira definição: Biblioteca comunitária: união de
biblioteca pública + biblioteca escolar – frisando muito a
questão assistencialista (FERREIRA, 1978, p. 15)
Criadas “efetivamente pela” e não “para a comunidade”
(MACHADO, 2009, p. 89, grifos do autor).
Sendo assim deve funcionar como “centro de cultura” com enfoque em:



Atividades Administrativas: organização, planejamento e
acompanhamento das atividades de regulamentos da
biblioteca, definição de espaço, aquisição de recursos,
programação orçamentária, estudo de usuários e
comunidade, políticas de seleção, aquisição e descarte,
organização e processamento técnico;



Serviços e ações culturais: atendimento, orientação aos
usuários, empréstimo, consultas, ações educativas,
culturais e sociais e práticas psicopedagógicas.



Acompanhamento: atividades de avaliação e controle –
documentos de controle e avaliação da biblioteca e seus
serviços e atividades.



Instituto de Sustentabilidade Social (ISS) – Projeto Letras
do Futuro (Coordenado pela autora deste trabalho)
“Responsável pela implantação de bibliotecas comunitárias em áreas
caracterizadas por pessoas em situação de vulnerabilidade social, visando
ampliar o universo da comunidade a partir do oferecimento de livros e/ou
infra-estrutura física e apoio para a gestão do acervo.”

Estudo de comunidade
1 biblioteca implantada

600 livros – tratados tecnicamente
6 voluntários do ISS
2 voluntários treinados (educador/abrigado)
Ações culturais realizadas (mensalmente
pela ONG/ diariamente pelo ABRIGO)
Busca de pessoas da comunidade para
treinar - voluntariamente
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