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Introdução 

          A Biblioteca Pública Municipal Dr. Nilo Peçanha de Birigui – SP foi criada 
em abril de 1966 conforme a Lei nº 723 de 14/04/1966 (49 anos) e, em 
dezembro de 1984 aderiu ao SisEB Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado 
de São Paulo. Hoje, é um dos equipamentos culturais mais importantes no 
município, localizada no centro da cidade em uma área de fácil acesso à 
comunidade.  

 



  

  “Queira a transformação (...) através da criação 
serena, que amiúde com o início termina e 
com o fim começa”. (RILKE apud AUGRAS, 1986, p.98). 

 



  

 

Justificativa 

      Detectou-se que não havia atividades, 
partindo da Biblioteca Municipal “Dr. Nilo 
Peçanha”, de incentivo, promoção e mediação 
de leitura voltada ao público de 07 a 11 anos. 



  

 

Objetivos 

         Firmar um elo cooperativo entre biblioteca – comunidades - escola na 
criação de pensadores críticos e efetivos usuários da informação, da 
leitura e da arte.  

• Criar um ambiente agradável para o desenvolvimento de atividades de cultura, 
arte e lazer relacionadas ao oral, visual e escrita;  

• Oferecer ao público infantil um novo conceito de espaço de leitura; 
• Ampliar o índice de frequência deste público e dos demais leitores de forma 

voluntária à biblioteca; 
• Fortalecer o vínculo Biblioteca/Comunidade, promovendo o acesso às 

informações; 
• Valorizar a identidade cultural local; 
•  Instigar o protagonismo dos sujeitos envolvidos por meio das artes; 
• Atuar de forma dialética, propiciando um campo de diálogo entre as diversidades. 

 



  

 

Metodologia 

Espaço Lúdico 

• Indústrias Calçadistas e Têxteis 

• Associação de Artesãos de Birigui 

• Lojas de materiais de construção 

• Artista plástica 

 



Resultado 

Depósito 



Espaço Lúdico 

Resultado 



  

 

Metodologia 

EncontAção 

• Acolhimento 

• Apresentação do acervo 

• Espaço Lúdico 

• Literatura Oral 

• Estímulo a prática literária 

 



Resultado 
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IMPRENSA 
  

LOPES, P. R. B. Birigui participa de curso de Ação Cultural em Bibliotecas. [16 jan.2015]. Entrevistador: 

Marcelo Valarine. Birigui, TV Birigui, 2015. 

  

Birigui fará parte do I Curso de Ação Cultural em Bibliotecas promovido pelo Governo do Estado de São 

Paulo. 

Disponível em: 

<http://www.birigui.sp.gov.br/birigui/noticias/noticias_detalhes.php?id_noticia=1980> 

Acesso em: 06/01/05 

  

Equipe da biblioteca iniciará o projeto “EncontAção”. 

Disponível em: 

<http://www.birigui.sp.gov.br/birigui/noticias/noticias_detalhes.php?id_noticia=2079> 

Acesso em: 09/03/05 

  

Projeto “EncontAção” envolve pessoas com os livros e a leitura. 

Disponível em: 

<http://www.birigui.sp.gov.br/birigui/noticias/noticias_detalhes.php?id_noticia=2118>. Acesso em: 19/03/05 

  

RUSTICHELLI, T. Histórias nas Bibliotecas. Folha da Região, Araçatuba, p. C1, 8 maio 2015. Caderno Vida. 
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Obrigado! 
 


