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cas de Minas Gerais convida Inês Vila, bibliotecária da Câmara Municipal do Porto,
para uma conversa sobre as ações de incentivo à leitura desenvolvidas em
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Portugal. Essa interlocução é muito rica para a troca de experiências entre os
profissionais de biblioteca. O evento acontecerá dia 8 de abril, quinta-feira, às 14h
(horário de Brasília), gratuitamente, em plataforma de videoconferência. Inscrições
por meio do formulário https://abre.ai/dialogos04 até o meio-dia do dia 07/04. O
convite será enviado para as pessoas inscritas no dia anterior à atividade. Caso não
receba o link até 18h do dia 07/04, entre em contato por e-mail:
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br. As vagas são limitadas. 
  
Inês Vila é, desde janeiro de 2019, Chefe da Divisão Municipal de Bibliotecas na
Câmara Municipal do Porto, dirigindo a Biblioteca Pública Municipal do Porto (ao
Jardim de São Lázaro) e a Biblioteca Municipal Almeida Garrett (nos Jardins do
Palácio de Cristal), integrando, desde o primeiro momento, o Grupo de
Bibliotecários participantes no Lighthouse Libraries, da Public Libraries 2030.
Publicou diversos artigos, proferiu e apresentou diferentes comunicações e posters
na área das bibliotecas e da promoção da leitura. 
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equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais (SEBP-MG)
convida gestores e servidores de bibliotecas públicas e comunitárias a participarem
do Grupo de Estudos Alexandria, formado no intuito de discutirmos temas
pertinentes à área do livro, leitura, literatura, bibliotecas públicas e comunitárias.
Nossos encontros são realizados virtualmente, por meio da plataforma Jitsi Meet (o
link com as instruções será enviado por e-mail, no dia anterior à atividade). 
O segundo encontro de 2021 será mediado por Ana Amélia Lage Martins e faremos
o estudo do texto Mediação e bibliotecas públicas: uma perspectiva dialética. Para
acessar o texto é necessário acessar este link:
https://www.scielo.br/pdf/pci/v19nspe/13.pdf. 
  Subscribe Archive
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 Ana Amélia Lage Martins é Professora Adjunta do Departamento de Processos
Técnico-Documentais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). É atualmente coordenadora do curso Bacharelado em Biblioteconomia
Noturno da UNIRIO. Doutora e Mestra em Ciência da Informação pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduada em Biblioteconomia pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Realizou estágio pós-doutoral no Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT/UFRJ). Foi gestora do
Museu da Imagem e do Som Cine Santa Tereza/ Prefeitura de Belo Horizonte.
Pesquisa, principalmente, os seguintes temas: mediação; mediação e informação;
informação e cultura; informação e memória. 
  
Inscrições GRATUITAS abertas até meio-dia de 28/04/2021, AQUI. Após este
horário o formulário será bloqueado. 
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passado, em seus 108 clubes de leitura, o Observatório do Livro vai realizar, em
abril, uma jornada online para discutir e intensificar a divulgação entre a população
mais velha sobre os benefícios da leitura de livros para uma velhice mais saudável. 
A Jornada da Leitura 6.0, que acontecerá entre os dias 7 e 9, terá a participação de
especialistas no assunto e a presença de personalidades acima de 60 anos que vão
relatar suas experiências com a leitura literária antes e durante a pandemia. As
inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. O evento, com três dias de
duração, das 16 às 18 horas, será transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube. 
  
Programação: Subscribe Archive
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7 de abril às 18h - Os benefícios da leitura em todas as idades, com Pedro
Bandeira; 
8 de abril às 16h - Leitura e Bem-estar, com Jorge Félix; 
8 de abril às 18h - A leitura como ferramenta de empoderamento e entretenimento 
Quando: De 7 a 9 de abril de 2021, das 16 às 18 horas 
Onde assistir: Facebook e Youtube 
Inscrição: https://observatoriodolivro.org.br/jornada-leitura-60 
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emia da COVID-19 e sem previsão de encerramento, acelerou algo que já era
inevitável: a digitalização dos acervos. Com o distanciamento social, os leitores
deixaram de ter acesso aos acervos das bibliotecas públicas. 
  
O projeto Biblioteca Digital Tocalivros, uma parceria da Tocalivros e a Recode, irá
apoiar bibliotecas públicas e comunitárias de Minas Gerais dos municípios de
Andrelândia, Arceburgo, Diogo de Vasconcelos, Fronteira, Guarda-Mor, Ipatinga,
Muriaé, Nova Serrana, Santa Luzia, São Sebastião do Paraíso, São José do Alegre
e Uberlândia que são instituições parceiras do projeto nesta primeira fase. 
  
A plataforma, que levou 18 meses para sair do papel, vai possibilitar, com uma
ferramenta personalizada, que essas instituições disponibilizem um acervo gratuito.
O objetivo é proporcionar uma maior interação com os leitores e fornecer conteúdo
e entretenimento com mais de 2 mil audiolivros e 5 mil e-books e que permite
acesso tanto no site quanto pelo aplicativo disponível em iOS e Android. TotalmenteSubscribe Archive
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acessível, a ferramenta permite ouvir e ler off-line e sem limites quanto a acessos
ou associados. 
  
Segundo Ricardo Campos, sócio-diretor da Tocalivros, os benefícios de um espaço
digital vão além de dispensar o físico. “O digital chega onde o espaço físico não
consegue. Está no celular, no computador, dentro de casa, onde você quiser. Não
tem o peso de carregar um livro porque está dentro do aparelho em todos os
lugares”, contextualiza. Trata-se de um marco na história do setor do livro e da
leitura no Brasil com um trabalho de empoderamento digital e na formação de novos
leitores. Isso porque, de acordo com a bibliotecária e Analista de Projetos na ONG
Recode, Hanna Gledyz, grande parte das bibliotecas realizam “um trabalho de
resistência frente a tantas dificuldades de acesso, modernização e garantia de seus
serviços, principalmente neste período da pandemia”. 
  
Sobre a Recode 
Fundada há 25 anos, a Recode está presente em 9 países com 1.152 centros de
empoderamento digital e já atingiu mais de 1,752 milhão de pessoas. Atuam em
parceria com centros comunitários, escolas públicas e bibliotecas que oferecem
metodologia para desenvolver nos jovens, habilidades digitais e competências
socioemocionais, estimulando o protagonismo e o potencial da nova geração como
agentes de transformação social. 
  
Sobre a Tocalivros: 
Há seis anos no mercado de audiolivros, a Tocalivros possui em seu acervo mais de
2 mil audiolivros e 5 mil eBooks para levar aonde quiser. E a facilidade ocorre
também nos planos e assinaturas: individual ou ilimitada. Atualmente, na assinatura,
o usuário tem acesso a todos os audiolivros por apenas R$ 14,90 ao mês e os
primeiros 15 dias são por conta da Tocalivros. O aplicativo está disponível em iOS e
Android. Mais informações no site www.tocalivros.com. 

Exposição 70 anos da Escola de Ciência da Informação da UFMG 
No ano de 2020, a Escola de Ciência da Informação (ECI), da Universidade Federal
de Minas Gerais, completou 70 anos de criação juntamente com seu curso de
Biblioteconomia. A Escola oferta também os cursos de Museologia e Arquivologia,
ambos criados há 10 anos. Para partilhar a história da ECI foi montada uma
exposição virtual, por meio de fotos e textos, que realça o afeto, evidencia o fato e
os momentos raros vividos por muitos dos que passaram pela Escola. A exposição
está disponível no site https://tainacan.eci.ufmg.br/70anos/ . 
  
A exposição foi dividida em quatro salas: Ser Bibliotecário em Minas, concebida
para contar a história da formação em Biblioteconomia no Estado de Minas Gerais;
Arquivando e Difundindo Memórias, que rememora a criação dos cursos de
Arquivologia e Museologia; ECI sobre rodas que tem como objetivo constituir uma
coleção sobre um dos mais importantes projetos de extensão da ECI, o Carro
Biblioteca da ECI e Pelos Jardins da ECI com a proposta curatorial de reunir fotos
e relações sensíveis com o prédio da ECI. 
  
A exposição é colaborativa e no campo Coleção de Memórias, os visitantes podem
contribuir enviando textos e fotos. E, para compor a sala Ser Bibliotecário em
Minas Gerais, lançaremos em Março de 2021, mês dos bibliotecários, umaSubscribe Archive
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Minas Gerais e com a Associação de Bibliotecários de Minas Gerais, instituições
irmãs na trajetória da ECI, com o objetivo de divulgar um pouco da história dos
bibliotecários e das bibliotecas do Estado. 
A proposta é que bibliotecárias e bibliotecários partilhem suas memórias de
formação, atuação e as histórias de bibliotecas, de todas as regiões do Estado, por
meio de fotos e relatos de experiência. 
  
Para deixar a sua contribuição, e fazer parte destes mais de 70 anos de história,
envie sua foto, seu relato, sua história para a nossa Coleção de Memórias, por meio
do Colabore: preencha os metadados, anexe sua foto e no assunto selecione Ser
Bibliotecário em Minas Gerais. 
  
E siga o perfil no Instagram @museuvirtualeci. 

2021, Ano Ibero-Americano das Bibliotecas 
O ano de 2021 foi declarado Ano Ibero-Americano das Bibliotecas na última XX
Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros da Cultura da Ibero-América,
realizada em 2019. Este acordo estabelece uma oportunidade de abrir uma
conversa regional sobre a validade das bibliotecas em nossa região e o seu papel
no desenvolvimento dos países ibero-americanos.   
  
No contexto da pandemia, em meio a grandes desafios de acesso à informação,Subscribe Archive
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ento confiável, locais que garantem o acesso à informação e desenvolvimento de
seus direitos culturais. 
  
O Ano Ibero-Americano das Bibliotecas reunirá todos os tipos de bibliotecas:
públicas, populares, comunitárias, digitais, móveis e itinerantes, universitárias,
escolares, especializadas, indígenas, em cadeias ou prisões, nacionais, entre
outras. Da mesma forma, será um tempo de reflexão ao redor das bibliotecas de
uma região conformada por 23 países: Andorra, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
  
Durante 2021, o Comitê organizará, junto com todas os sistemas bibliotecários
nacionais e locais, uma ampla variedade de atividades e programas, para as quais
serão convocadas as bibliotecas de qualquer tipo que quiserem contribuir com suas
experiências para a celebração do ano. Para isso, as atividades serão organizadas
em torno dos eixos a seguir: 
  
1. O mundo diverso das bibliotecas: tipos e serviços. 
2. Os desafios das bibliotecas após a pandemia. 
3. Bibliotecas além dos livros: um lugar para as pessoas. 
4. Inovação e bibliotecas: o que significa inovar e como fazê-lo? 
5. Bibliotecas como entidades fundamentais para o desenvolvimento da Agenda
2030. Subscribe Archive

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-211


31/03/2021 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #212

https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-212 8/11

6. Bibliotecas como locais de inclusão de populações desfavorecidas e minorias. 
  
Para saber, acesse AQUI. 
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potencial do digital! 
Sabemos que a cada ano, e principalmente nesse momento de pandemia, o mundo
digital ganha cada vez mais espaço e a atenção dos leitores e das leitoras. Nosso
dever como gestores da informação, é também, manter as redes sociais das
bibliotecas onde trabalhamos sempre conectadas e aquecidas com conteúdo de
qualidade. Para isso, estamos enviando para vocês um passo a passo de ações
voltadas para as redes sociais que poderá ajudar com essa tarefa que para muitas
pessoas é desafiadora, mas não deixa de ser essencial. Clique AQUI para acessar
os 5 passos e manter sua rede social em dia! 

EDITAIS 

9ª CHAMADA DE AJUDA  2021 
Com o objetivo de consolidar as bibliotecas públicas e comunitárias como espaços
de livre acesso à informação e à leitura, trabalhando pela inclusão social eSubscribe Archive
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realiza anualmente uma Chamada de Bolsas voltada para bibliotecas públicas e
comunitárias nos países e cidades membros. Para saber mais, acesse AQUI. 

Prazo de inscrição: 1º de março a 23 de maio. 

ASSESSORIAS TÉCNICAS 
O trabalho em uma biblioteca pública ou comunitária é desafiador. Você sabia que o
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas conta com uma equipe altamente
capacitada à disposição dos gestores das bibliotecas públicas e responsáveis por
bibliotecas comunitárias? 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). 

Subscribe Archive

https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/
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-211


31/03/2021 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #212

https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-212 10/11

Até a
próxi
ma! 
  
Equi
pe
do
Siste
ma
Esta
dual
de
Biblio
tecas
Públi
cas 
Bárb
ara,
Cleid
e,
Erick
a,
Marc
elo
e Silv
ania 
siste
mad
ebibli

otecas@secult.mg.gov.br 

Subscribe Archive

http://tinyletter.com/
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-211


31/03/2021 Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #212

https://tinyletter.com/SEBPM-MG/letters/not-cias-do-sistema-estadual-de-bibliotecas-p-blicas-de-minas-gerais-212 11/11


