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Edição virtual do “Diálogos com o
SEBP-MG: saúde mental das equipes
de bibliotecas” será realizado na
quinta-feira (2/7), por meio de
plataforma de videoconferência
 
Para discutir a saúde mental das pessoas
que estão à frente de bibliotecas públicas
e comunitárias durante o período de
distanciamento social, causado pela
pandemia da COVID-19 (Coronavírus), a

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP) promoverá edição virtual do
Diálogos com o SEBP-MG. O evento será gratuito, e os interessados em participar
podem se inscrever até as 12h (meio-dia) de quarta-feira (1º/7), por meio de
preenchimento do formulário online acessando AQUI. O convite para os
participantes será enviado até 30 minutos antes do início da atividade. As vagas são
limitadas.
 
A partir do tema “saúde mental das equipes de bibliotecas”, a psicóloga Viviane
Oliveira vai ministrar uma palestra online a respeito da saúde mental de gestores,
voluntários e outros profissionais que lidam diretamente com o atendimento ao
público, bem como os desafios que podem vir a ser enfrentados no momento de
reabertura desses espaços. Também serão abordadas medidas sanitárias e sociais
eficientes para minimizar os riscos de contaminação das equipes e leitores durante
o encontro. 
 
Viviane é pós-graduada em Psicologia Cognitivo Comportamental e pós-graduanda
em Psicologia Positiva pela PUC. Atuando desde 2010 na área da Saúde onde
realiza avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e
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dinâmica de grupo; realiza também atendimento psicoterapêutico individual ou em
grupo, palestras e workshops em grupo para motivação, alta performance pessoal e
profissional, liderança, produtividade e comportamento assertivo. Formação
concluída em Coach, pela Febracis, maior instituição de Coach do mundo com
créditos Internacionais.

COVID-19

Minas Consciente -  Onda amarela do plano Minas
Consciente será suspensa para conter avanço da
pandemia no estado. A orientação do grupo técnico do
Estado é que a macrorregião Leste do Sul volte para a
onda branca, unindo-se às regiões Norte e Sul, que têm

uma taxa de ocupação de leitos controlada até o momento. Como forma de
prevenção, deverão ser fechados temporariamente estabelecimentos como
papelarias, salões de beleza e lojas de roupas. Podem continuar funcionando os
serviços essenciais e as atividades autorizadas na onda branca, a exemplo das
autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas.
Já as outras 11 macrorregiões de Saúde do Estado deverão seguir os protocolos da
onda verde, abrindo somente os serviços essenciais, como padarias, farmácias e
supermercados. Notícia completa AQUI. 

MonitoraCovid-19: nenhum estado
apresenta redução da transmissão da
doença - Uma análise dos pesquisadores
do Instituto de Comunicação e
Informação em Saúde da Fundação
Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz) aponta para
o risco de se adotar políticas de

flexibilização do isolamento social nas grandes metrópoles, enquanto aumenta a
interiorização da epidemia de Sars-CoV-2, o vírus causador da doença Covid-19.
Para saber mais, acesse AQUI.

 
Bibliotecas públicas se preparam para reabrir: exemplos da área - O
objetivo principal do projeto REALM (Reopening Archives, Libraries, and
Museums)

é criar e distribuir informações autorizadas e baseadas na ciência para subsidiar as
decisões planejadas para reduzir o risco de transmissão da COVID-19 para
funcionários e visitantes envolvidos nos serviços de arquivo, biblioteca e museu.
Essas informações incluem análises da literatura de pesquisas científicas
publicadas e os resultados de testes de laboratório em uma variedade de materiais
normalmente usados nesses equipamento. Texto em inglês. Leia AQUI. Para usar o
Tradutor do Google acesse nosso tutorial AQUI.

 
“Agora e depois: o que um mundo pós-COVID pode trazer para as
bibliotecas” – IFLA - A IFLA, Federação Internacional de Associações e
Instituições Bibliotecárias, no seu blog sobre política e advocacy para as

Subscribe Archive

http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/onda-amarela-do-plano-minas-consciente-sera-suspensa-para-conter-avanco-da-pandemia-no-estado
https://agencia.fiocruz.br/monitoracovid-19-nenhum-estado-apresenta-reducao-da-transmissao-da-doenca?utm_source=Facebook&utm_medium=Fiocruz&utm_campaign=campaign&utm_term=term&utm_content=content
https://www.webjunction.org/news/webjunction/preparing-to-reopen.html
https://drive.google.com/file/d/1gVFZy-gbANoipDtzYKdJ6nhcz5sU2i_Z/view
https://tinyletter.com/SEBPM-MG
https://tinyletter.com/SEBPM-MG/archive
javascript:void(0)
https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-176


26/06/2020 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #177

https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-177 3/14

bibliotecas, que se assume como um fórum informal para partilhar ideias sobre os
principais desafios e oportunidades para bibliotecas em todo o mundo, publicou o
artigo “Agora e depois: o que um mundo pós-COVID pode trazer para as
bibliotecas”. Leia mais AQUI.

 
Coronavírus e primeira infância - Fechamento de escolas, trabalho remoto,
distanciamento físico... A pandemia da COVID-19 transformou a vida familiar
(e profissional) no mundo todo. Por isso, conteúdos foram reunidos AQUI

com informações relacionadas à primeira infância para ajudar famílias, gestores
públicos e profissionais das áreas da saúde e de educação infantil a lidarem com
essa situação tão desafiadora.

 
Hábito de leitura aumenta 50% durante a quarentena: veja bons livros -
Se tem uma coisa que o isolamento social trouxe para a vida da população,
foi a sensação de nunca ter alguma coisa para fazer fora do trabalho e/ou

estudos. Por isso, um dos hábitos que mais tem crescido em meio à pandemia de
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, é o da leitura. Leia a
reportagem AQUI.
 

Bibliotecários enquanto mediadores de informação na área da saúde -
Apesar da diversidade de atividades que o bibliotecário pode realizar, a nova
pandemia mudou de maneira considerável o modo como esse profissional da

informação trabalha e interage. Leia mais AQUI.
 

Cadastro de bibliotecas comunitárias
de Minas Gerais
Em atendimento ao disposto no Decreto
Estadual 47.768/2019, o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas realiza
pré-cadastro das bibliotecas comunitárias
de Minas Gerais.
 

De acordo com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC), bibliotecas
comunitárias são “espaços de incentivo à leitura que entrelaçam saberes da Arte,
da Educação e da Cultura, criados por iniciativa das comunidades e que são
gerenciadas por elas ou, ainda, espaços que, embora não tenham sido iniciativas
das próprias comunidades, se voltam para atendê-las e as incluem nos processos
de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação. Uma biblioteca comunitária é
caracterizada pelo seu uso público e comunitário, tendo como princípio fundamental
a participação de seu público nos processos de gestão compartilhada.”
 
Assim, convidamos os responsáveis por essas bibliotecas comunitárias a
preencherem o formulário para que o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
possa identificar esses importantes equipamentos culturais. Acesse o formulário
AQUI.
 Subscribe Archive
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Atenção: esse cadastro NÃO se destina a bibliotecas públicas municipais ou
bibliotecas escolares.
Assista o vídeo da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, AQUI.
 

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL
 

Festa de São João na Biblioteca
Pública Estadual de Minas Gerais
Saudade de uma festa junina, né, milha
filha? Por falar nisso, no dia 24 de junho,
foi o Dia de São João, e já que a
Biblioteca Pública Estadual de Minas
Gerais está mantendo o distanciamento
social, decidiram pesquisar como as
festas juninas foram noticiadas nos
veículos da Imprensa Mineira ao longo
dos anos. Em um post no Instagram,
foram reunidas diferentes publicações
nos periódicos “Lavoura e Commércio”
(1955), “O repórter” (1958), “O Processo

(1973) e “Voz Central” (1982). Todos os jornais estão disponíveis para consulta no
acervo da nossa Hemeroteca Histórica e no SIAAPM - Sistema Integrado de Acesso
do Arquivo Público Mineiro. Vai conferir a publicação no perfil do Instagram
@bibliotecaestadualmg!

 
ACONTECE NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MINAS
 
Seguindo as orientações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, váriasSubscribe Archive
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bibliotecas têm realizado ótimas atividades:
 
1. A Biblioteca Pública Municipal de Extrema incentiva leitura em casa para evitar
contaminações de idosos pela COVID-19 - Projeto da prefeitura visa levar livros até
a casa de pessoas da terceira idade no município. De acordo com a administração
municipal, basta realizar cadastro e o empréstimo será feito. Leia a reportagem
AQUI.
 
 

2. A Secretaria de Cultura de Ubá lançou
mais um projeto, o Estante Virtual, uma
idealização da Biblioteca Municipal com a
Secretaria de Cultura, dentro do
programa "Cultura conectada com você".
A bibliotecária Rose flores explicou que
desenvolveram esse projeto com o
objetivo de manter o vínculo com os
usuários da biblioteca, mesmo em tempos
de distanciamento social. O Estante
Virtual será publicado na página da
Secretaria de Cultura, todas as segundas
e sextas-feiras, às 11h, com dicas de
livros, spoilers e curiosidades preparadas

pela bibliotecária. E para iniciar a jornada, nada mais justo que homenagear a
querida e aclamada escritora Clarice Lispector, no ano do centenário de seu
nascimento. Acesse AQUI.

 
 

3. Biblioteca Municipal Murilo Mendes, de
Juiz de Fora convida para o evento
RedeMoinho virtual chamando para a
roda pessoas inseridas na sigla e público
geral para debater a questão do “Orgulho
LBTQIA+”. Neste sábado, dia 27/06, às
16h. Para participar, é só preencher o
formulário de inscrição (link na BIO do
Instagram @bm.murilomendes).
 
 

Compartilhem suas boas práticas conosco. Enviem breve relato para
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br.
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SEM DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS – NOVA COLUNA!
Neste espaço traremos, semanalmente, notícias e informações que contribuam para
o alcance das metas da Agenda 2030 (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável),
cujo lema é "Sem deixar ninguém para trás". Assista ao vídeo da campanha AQUI. 

Roda Viva, com o filósofo, jurista e
professor Silvio Almeida.
Silvio Almeida é doutor em filosofia e
teoria do direito pela USP, professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e da
Universidade Mackenzie, professor
visitante da Universidade Duke, nos

Estados Unidos, e presidente da Fundação Luiz Gama. Ele também é autor de
diversas obras sobre filosofia, racismo e consciência de classe, como o livro
‘Racismo Estrutural’, que discute como o racismo está na estrutura social, política e
econômica da sociedade brasileira. Assista AQUI.
 
Livros para pensar o mundo: Por uma educação antirracista, de Inês De Biase
com colaboração da Equipe de Mediadores de Leitura das Bibliotecas da
Escola Parque – Esse catálogo foi elaborado pela equipe da Escola Parque para
tratar da questão do preconceito racial com as crianças. Acesse AQUI.
 

9 respostas para Racismo e Fascismo
– por Toni Morrison - Falando a uma
plateia da Howard University há 25 anos,
Toni Morrison advertia: “A genialidade do
fascismo está no fato de que qualquer
estrutura política pode hospedar o vírus, e
praticamente qualquer país desenvolvido

oferece um caldo de cultura adequado”. Leia mais AQUI.

EVENTOS

NA JANELA Debates antirracistas
Na terceira edição do festival Na Janela,
seis bate-papos e uma intervenção
poética colocam em foco um debate
premente para a construção de uma
democracia plena: a ampliação das vozes
e da luta antirracista. Com a participação

de escritores, educadores, jornalistas, ativistas, pesquisadores e empreendedores,
as Jornadas Antirracistas vão discutir temas diversos e prestar uma homenagem a
Sueli Carneiro, uma de nossas maiores intelectuais contemporâneas, ativista e
feminista antirracista, que acaba de completar 70 anos.
⠀⠀⠀⠀⠀Subscribe Archive
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As conversas acontecem ao vivo em no canal no YouTube da Companhia das
Letras  nos dias 26, 27 e 28 de junho, e os leitores podem contribuir com perguntas.
Confira a seguir a programação completa das Jornadas Antirracistas.

Dia 26/6 – Performance de lançamento do livro “Não Pararei de Gritar” – Carlos de
Assumpção
 
Dia 27/6 – Educação e infâncias negras, com Bel Santos, Kiusam de Oliveira,
Otávio Júnior. Medição: Juê Olívia
                - Racismo estrutural e institucional, com Cida Bento, Jurema Werneck,
Silvio Almeida. Mediação: Ronilso Pacheco
                - Feminismos negros: uma homenagem aos 70 anos de Sueli Carneiro,
com Bianca Santana, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro. Mediação: Flávia Oliveira.
                 
Dia 28/6 – Ficções contemporâneas, com Jarid Arraes, Jeferson Tenório, José
Andarillo. Mediação: Adriana Couto
               - Cultura, ativismo e empreendedorismo, com Eliane Dias, Monique Evelle,
Nina Silva. Mediação: Flávia Lima
               - Qual democracia?, com Acauam Oliviera, Samuel Gomes, Thiago
Amparo. Mediação: Flávia Rios
 
Para receber lembretes nos dias de festival, se inscreva no canal no YouTube e
ative as notificações.

 

Centro Latino-Americano em
Sexualidade e Direitos Humanos
debate a pandemia
Para refletir sobre o impacto social
e político da pandemia do novo
coronavírus, o CLAM e o Instituto
de Medicina Social da UERJ
anunciam o evento "Jornadas em

Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos", transmitido pelo canal YouTube do seu
Programa de Pós-Graduação e Saúde Coletiva.
 
Sexta 26/6, 15h - O que a experiência da Aids nos diz sobre a pandemia?
Veriano Terto, ABIA | Claudia Cunha, IP/UERJ | Denise Pires, SES/RJ | Debora
Fontenelle, HUPE/UERJ | Mediação: Anna Paula Uziel, CLAM e IP/UERJ | Ueslei
Solaterrar, CLAM/IMS/UERJ
 
Terça 30/06, 15h - Contra os direitos: ódio e negacionismo
Isabela Kalil, FESPSP | Natália Neris, InternetLab | Luísa Tapajós, Revista Brejeiras
| José León Szwako, IESP/UERJ | Mediação: Horacio Sívori | Bruno Zilli,
CLAM/IMS/UERJ
 
Quarta 1/07, 15h - Pelo direito de parir: reprodução e racismo
Lia Manso, advogada e pesquisadora, criola | Morgana Eneile, coula e professora
| Ariana Santos, enf. obstétrica, sankofa, IMS/UERJ | Rosana Corrêa, enf.
obstétrica/funcionária pública | Mediação: Kelly Diogo, CLAM/IMS/UERJSubscribe Archive
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Ao vivo no canal PPGSC IMS-UERJ do Youtube.

EDITAIS

Prêmio Nísia Floresta de Literatura – 210 anos
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nísia
Floresta de Literatura – 210 anos, organizado por
Centro de Documentação e Comunicação Popular
(CECOP) e Museu Nísia Floresta. O objetivo é
incentivar a produção literária em todo o território
nacional, estimular o gosto e o hábito pela leitura e pela
pesquisa, além de difundir a literatura de cordel entre os
mais diferentes públicos de leitores.

 
Podem participar da chamada poetas de todo o Brasil, natos ou naturalizados,
acima de 18 anos. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de agosto de
2020, pelo e-mail premionisiafloresta@gmail.com.
 
Serão concedidos R$4.500 em prêmios, sendo R$2 mil para o 1º lugar, R$1.500
para o 2º, e R$1 mil para o 3º. Os 20 textos em cordéis com melhor pontuação irão
compor a publicação de um livro que reunirá os melhores trabalhos selecionados no
Prêmio Nísia Floresta de Literatura - 210 Anos. Para mais informações, acesse o
edital completo no site do Prêmio.

 
1st Innovation Challenge - ENRICH Brazil
Estão abertas as inscrições para o 1st Innovation
Challenge - ENRICH Brazil, desafio de inovação
lançado pelo braço brasileiro do European Network of
Research and Innovation Centres and Hubs, também
chamado Centro de Inovação Brasil - Europa.
 
A chamada é destinada a organizações públicas / civis
sem fins lucrativos e empresas públicas brasileiras que
precisam de soluções inovadoras para os desafios

relacionados à COVID-19 nas áreas de Turismo e Lazer, Digitalização e
Desenvolvimento Sustentável. O objetivo é atender as necessidades das
organizações sem fins lucrativos brasileiras com soluções inovadoras e
personalizadas propostas por empresas e organizações europeias e, dessa forma,
auxiliar as organizações / empresas sem fins lucrativos que já possuem recursos
muito escassos e oferecer um serviço único, buscando soluções inovadoras e
personalizadas para superar seus desafios específicos.
 
Os tipos de solução procuradas devem ser um dos seguintes: um produto, serviço,
modelo de negócios, tecnologia ou processo já existente. A chamada não considera
desafios que exijam soluções no estágio de "ideia".
 
Podem participar da chamada negócios sem fins lucrativos do setor público ou civil,
legalmente estabelecidos no Brasil. Os interessados podem se inscrever até o diaSubscribe Archive
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15 de julho de 2020, por meio de formulário online. Os selecionados terão suporte
do “provedor da solução” e da ENRICH Brazil para implementação da solução do
desafio. Para mais informações, acesse o edital completo no site da ENRICH Brazil.

 
CURSOS

CURSO EPISTEMOLOGIAS NEGRAS:
POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Estão abertas as inscrições para o curso
online “Epistemologias negras: por uma
educação antirracista”. Organizado pelo
Grupo de Estudos Educação, Gênero e
Raça (EDUCAGERA) e coordenado pelas

Profa. Dra. Simone Euclides e Profa. Dra. Monalisa Carmo, da Universidade
Federal de Viçosa(UFV), o curso ocorrerá semanalmente entre os dias 03/07/2020 e
21/08/2020, na plataforma google meet, perfazendo a carga horária total de 32
horas. Tem como público alvo as/os professoras/es da educação básica e
estudantes dos cursos de licenciatura. Trata-se de um curso gratuito, com
certificação. Com vagas limitadas, as/os interessadas/os deverão se inscrever
AQUI. 
 

CNV: Comunicação não violenta para
melhores diálogos e relacionamentos
As falhas de comunicação têm derrubado
projetos, negócios e nações ao redor do
mundo. Seja na vida pessoal ou no
trabalho, se tornou essencial desenvolver
uma comunicação interpessoal mais
clara, empática e construtiva. Para saber
mais e se inscrever, acesse AQUI.
Valor: R$ 74,00

 

Semana da Biblioterapia - 100% online
e 100% gratuito - De 01/07 até 07/07
A Biblioterapia é uma área de estudo e
prática que utiliza as histórias literárias
para cuidar da saúde e do bem-estar dos
seres humanos, para alcançar uma
melhor qualidade de vida! Para saber
mais, acesse AQUI.
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Curso on-line e gratuito Ciência da
Felicidade e Bem-estar
A Universidade Positivo (UP) abriu as
inscrições para a segunda turma do curso
on-line e gratuito Ciência da Felicidade e
Bem-estar. Ao todo, são quatro vídeo
aulas, que já estão disponíveis na
plataforma da UP. Os encontros são
ministrados pelo professor, coordenador
do curso e idealizador do Congresso
Internacional da Felicidade, Gustavo
Arns. “Foi uma forma de flexibilizar o
conteúdo e levar conhecimento para todo
o Brasil neste momento delicado”, conta

Arns. A primeira edição do curso teve mais de 7 mil participantes. As inscrições
podem ser realizadas pelo site materiais.up.edu.br/curso-felicidade-e-bem-estar.
 

Curso “Entender o mundo hoje:
pandemia e periferias”
A Universidade Emancipa e a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
realizarão, entre 5 de maio e 7 de julho de
2020, o curso de extensão online
“Entender o mundo hoje: pandemia e
periferias”. Serão nove encontros
temáticos com especialistas de ponta e
ativistas engajados em temas urgentes
para entender e agir diante da grave crise
sanitária, social, política, econômica e
cultural que enfrentamos neste momento.

 
A proposta do curso é discutir os impactos e as possíveis saídas desta crise a partir
da experiência periférica que marca e define nossa realidade brasileira: a vida da
negritude, das mulheres, dos grupos imigrantes e refugiados, do trabalho precário,
da saúde pública, das prisões, das favelas e quebradas das cidades.
 
O curso será gratuito e direcionado especialmente para educadores populares,
professores e estudantes de escola pública e ativistas.
 
Inscreva-se AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS
 Subscribe Archive
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Você pode substituir mulheres negras
como objeto de estudo por mulheres
negras contando sua própria história –
“A produção acadêmica e intelectual de
Giovana Xavier em “Você pode
substituir…” não lembra a sisudez a que o
Brasil nos acostumou. Mesmo quando
enfileira complexas teorias, ela é clara -
melhor dizendo, escura. É perspicaz e
cirúrgica. É divertida, ora irônica. É
generosa.
De todos os substantivos que compõem o
balaio de qualidades de Giovana, a
generosidade é a mais evidente. Ela não
só nomeia as pensadoras diplomadas
que a influenciaram, de Kimberlé
Crenshaw a bell hooks, de Conceição
Evaristo a Djamila Ribeiro, mas também
reconhece e louva a intelectualidade de
mulheres que a desigualdade, o

machismo e o racismo brasileiros teimavam em invisibilizar. Giovana inova com sua
profissão de fé na História em primeira pessoa. Provoca ao apontar o bolor das
interpretações estereotipadas. Ousa ao teorizar sobre surfe, rap, férias, rebolado,
orixá, literatura, Baco Exu do Blues, teatro - tudo junto e misturado. Cruza territórios,
escrutina personagens, reinterpreta narrativas. Seu livro, como ela, é reflexão vezes
nove. Aperte o cinto e viaje." (Texto de Flávia Oliveira). Saiba mais AQUI
Autora: Giovana Xavier
Editora: Malê
Ano: 2019
 

O colecionador de chuvas - Numa
cidade em que a chuva demora a molhar
a terra, um menino aspira por colecionar
gotas de chuva. Lá o sol brilha forte todos
os dias, clareando as ideias do menino e
assim ele se prepara para armazenar as
gotas da chuva, gotas de todos os tipos
que houver. No dia que a chuva caiu, os
moradores comemoraram e saíram à rua
junto com o menino. E quando a chuva
cessou deixou ao menino as lembranças
de felicidade, as gotas de sonhos que,
como chuva refrescante, trazem
esperança e renovam a vida. Leia um
trecho AQUI.
Autor e ilustrador:  André Neves

Editora: Paulinas
Ano: 2019Subscribe Archive
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SEBP RECOMENDA
 
Soft skills: porque devemos desenvolver humanidades em Biblioteconomia
Soft skills são habilidades comportamentais, inerentes aos seres humanos. São
muito analisadas pelos profissionais de RH para a contratação. Mas quais são
essas habilidades? Leia AQUI.

IMAGENS & LEITURAS

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/

PARA ESTUDAR
 
GOMES, Henriette Ferreira. A biblioteca pública e os domínios da memória, da
mediação e da identidade social. Perspect. ciênc. inf.,  Belo Horizonte ,  v. 19, n.
spe, p. 151-163,  Dec.  2014 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000500012&lng=en&nrm=iso>. access on 
25  June  2020.  https://doi.org/10.1590/1981-5344/2264.
RESUMO
 
Como resultado de pesquisa bibliográfica o texto aborda brevemente o percurso
histórico da biblioteca enquanto espaço social de cultura, buscando evidenciar os
contextos que fizeram emergir três paradigmas que nortearam o trabalho da
biblioteca: da conservação, difusão e apropriação cultural. Tais paradigmas
definiram as funções da biblioteca pública. Entretanto, o paradigma da apropriação
cultural foi promotor de uma consciência mais clara quanto ao lugar relevante da
mediação da informação. Ao posicionar a apropriação cultural na centralidade da
missão desse ambiente social, os comportamentos e necessidades dos seus
usuários conquistaram o status de objeto de atenção para o desenvolvimento do
trabalho com a informação, tornando mais evidente a condição da biblioteca
enquanto espaço de mediação cultural. Esse debate aponta a urgência de
ressignificação das atividades e práticas culturais desenvolvidas pela biblioteca,
como também de suas práticas gestoras, de modo a assegurar uma perspectiva
dialógica do seu trabalho, necessária ao processo de mediação e apropriação da
informação. Conclui-se que a constituição e preservação da memória foram
elementos determinantes do aparecimento da biblioteca, enquanto o "olhar" para os
comportamentos e necessidades dos usuários foi determinante dos debates acerca
da mediação e apropriação da informação. Na atualidade a biblioteca pública éSubscribe Archive
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convocada a atuar tanto no domínio da memória, quanto da mediação e da
identidade social, desenvolvendo ações orientadas por esses três paradigmas que
circunscreveram sua própria existência. Transitar pelos paradigmas da
conservação, da difusão e da apropriação cultural é o desafio a ser enfrentado pela
biblioteca pública no cumprimento de sua missão social.
 
Palavras-chave: Biblioteca pública. Mediação da informação. Memória. Identidade
social. Apropriação cultural.

PARA ESCUTAR

Aí vai uma história - podcast criado pelo
Spotify com clássicos da literatura infanto-
juvenil. Ao todo 13 histórias estão
disponíveis, entre elas Pinóquio,
Chapeuzinho Vermelho, Os Três
Porquinhos, O Patinho Feio e outros

roteiros consagrados. Para acessar é necessário ter uma conta no Spotify (gratuita).
Escute AQUI. 

ASSESSORIAS TÉCNICAS
O trabalho em uma biblioteca pública é
desafiador. Você sabia que o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas
Municipais conta com uma equipe
altamente capacitada à disposição dos
gestores das bibliotecas públicas? As
bibliotecárias podem ajudar nas questões
sobre seleção, aquisição e tratamento de
acervos; organização de acervos e
espaços físicos; aquisição de

equipamentos e mobiliário; criação de associação de amigos da biblioteca pública;
informatização de acervos e serviços; apoio para elaboração e acompanhamento de
projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à leitura. As demandas podem ser
encaminhadas por e-mail (sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br).
 

Grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias no
WhatsApp
Criamos o grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias
no WhatsApp para auxiliar as equipes de bibliotecas
nas questões cotidianas e fomentar a troca de
experiências. Se houver interesse em participar, envie
uma mensagem para (31) 99674-9779 [Cleide], com
nome e município solicitando acesso ao grupo e
mandaremos as regras e o link para a participação.Subscribe Archive
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Até a próxima!
 
Equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
Bárbara, Cleide, Cida, Ericka, Silvania
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br
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