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NOVOS DESAFIOS PARA AS BIBLIOTECAS

Baixa de empréstimos

Novas necessidades e 

novas práticas

Novos usos

A biblioteca deve ser mais aberta, 

acessível, inclusiva

A biblioteca deve representar todas as 

formas culturais

A biblioteca deve responder a todos os 

usos: lúdicos, de estudos, de 

convivências, solitários, colaborativos, 

digitais etc. 

A biblioteca não pode mais ser 

exclusivamente um local de guarda de 

livros e documentos

A biblioteca não pode ser 

exclusivamente um lugar físico



Num mundo concorrencial e em mutação:

A biblioteca deve, mais do que nunca, perseguir 

suas missões 

A biblioteca deve alargar o campo das práticas 

A biblioteca deve encontrar seu valor agregado 



A BIBLIOTECA DE AMANHÃ

A BIBLIOTECA (SEMPRE) EMANCIPADORA



A BIBLIOTECA 

FAZ BEM PARA 

AS PESSOAS

LEMBREMO-

NOS DISSO!



OS FUNDAMENTOS DO BIBLIOTECÁRIO

● Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas

● Manifesto IFLA para a Internet (Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias)

● Carta dos bibliotecários do conselho superior das bibliotecas

● Código de deontologia dos bibliotecários da ABF (Associação dos bibliotecários 

da França)



A MISSÃO CIDADÃ 

“A liberdade, a prosperidade, o progresso da sociedade e o desenvolvimento do 

indivíduo são valores humanos fundamentais, que só a existência de cidadãos 

bem informados, capazes de exercer seus direitos democráticos e de ter um 

papel ativo na sociedade permite concretizar. A participação construtiva e o 

progresso da democracia requerem uma educação satisfatória, ao mesmo tempo 

acesso gratuito e sem restrição ao saber, ao pensamento, à cultura e à 

informação. A biblioteca pública, chave do saber em escala local, é um 

instrumento essencial da educação permanente, de tomada de decisões 

independente e de desenvolvimento cultural do indivíduo e dos grupos sociais.”

Manifesto da UNESCO sobre a biblioteca pública 1994 



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS

Artigo 1

“Para exercer os direitos à formação permanente, à informação e à 

cultura reconhecidos pela Constituição, todo cidadão deve poder, ao 

longo de sua vida, acessar livremente os livros e as outras fontes de 

documentos”.



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS
(ABF) 

“A biblioteca é um serviço 

público necessário ao 

exercício da democracia. 

Ela deve assegurar a 

igualdade de acesso à 

leitura e às fontes de 

dcumentos para permitir 

independência intelectural 

de cada indivíduo e 

contribuir para o progresso 

da sociedade”.

Espaço Igualdade de gêneros, 

Mediateca Olympe de Gouges, 

Strasbourg
O Ponto G, 

biblioteca  de Lyon



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS
(ABF) 

Nenhum cidadão pode ser 

excluído por causa de sua 

condição pessoal. Por isso, 

as bibliotecas devem 

tornar seus acervos 

acessíveis utilizando todos 

os meios apropriados, 

notadamente locais de fácil 

acesso, horários de 

abertura adaptados às 

necessidades do público, 

equipamentos de serviço 

de proximidade e recursos 

técnicos de comunicação à 

distância

Espaços abertos e 

acessíveis

Um serviço de 

perguntas/respostas à 

distância

Bibliotecas efêmeras



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS 
(ABF) 

Os acervos das 

bibliotecas das 

coletividades públicas 

devem ser 

representativos, cada um 

a seu nível ou em sua 

especialidade, do 

conjunto dos 

conhecimentos, das 

correntes de opinião e 

das produções editoriais. 

Elas devem responder 

aos interesses de todos 

os membros da 

coletividade e de todas as 

correntes de opinião, 

respeitando a 

Constituição e as leis



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Criar e reforçar 

o hábito de 

leitura junto aos 

mais jovens

Helene-Nathan-Bibliothek, Berlim



MISSÕES-CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Apoiar a 

autoformação e o 

ensino 

convencional em 

todos os níveis

Oficina multimídia 

St Seurin-Sur-l’Isle

Espaço de Autoformação da Bpi



MISSÕES-CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Fornecer a 

cada pessoa os 

meios de 

evoluir de 

maneira criativa

Ateliê de criação de livros, 

Bruxelles

Ateliê de criação, Crottet



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Estimular a 

imaginação 

e a 

criatividade 

das crianças 

e dos jovens

Jornada Minecraft, Evrecy

Ateliê de bricolagem, Etival Les Le Mans



MISSÕES-CHAVES DAS BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Desenvovler 

o sentido do 

patrimônio 

cultural, o 

gosto pelas 

artes e 

pelas 

inovações 

científicas

Construção da cidade de brinquedo em papel (Paper Toy) com 

uma impressora 3D, Magalas (mediateca Pierresvives)Descoberta da impressora 3D 

pelas bibliotecárias da « La 

Canopée », Paris



MISSÕES-CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Assegurar o 

acesso às 

diferentes 

formas de 

expressão 

cultural das 

artes do 

espetáculo

Contação, Rouffach

Peformance eletrônica ao vivo, 

Bpi



MISSÕES-
CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS 
(UNESCO) 

Desenvolver o 

diálogo 

intercultural e 

favorecer a 

diversidade 

cultural

Livros de imagens e de 

contos turcos e alemães, 

Kreuzberg

Oficina de Francês Língua 

Estrangeira, mediateca Lucien 

Herr



MISSÕES-CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS (UNESCO) 

Apoiar a 

tradição oral

Aperitivo literário, Compiègne

Conto musical, Ondres



MISSÕES-
CHAVES DAS 
BIBLIOTECAS 
(UNESCO) 

Favorecer o 

desenvolvimento 

das 

competências 

para utilizar a 

informação e a 

informática

Oficina tablets/leitor de livro digital, 

Lambezellec

Oficinas de decodificação da 

informação a partir  dos 

inscritos da biblioteca, 

Mediateca Rêve et savoir , em 

Aulnat

Oficina Game Older, Alegria 

Lírica, Paris



MISSÕES-CHAVES 
DAS BIBLIOTECAS 
(UNESCO) 

Apoiar as 

atividades e os 

programas de 

alfabetização

Espaço “C’est facile de lire” (É fácil 

de ler), BDP Ille et Vilaine

Reading Educational 

Assistance Dog, Quebec, 

Finlande, USA



A BIBLIOTECA DE AMANHÃ

A BIBLIOTECA PARTICIPATIVA



O « FAZER » COMO CORAÇÃO DAS ATIVIDADES



AS PRÁTICAS COLABORATIVAS NO CORAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS



CADA VEZ MAIS ESPAÇOS COLABORATIVOS INSPIRADORES

Hackerspace



CADA VEZ MAIS ESPAÇOS COLABORATIVOS INSPIRADORES

Fab Lab



CADA VEZ MAIS ESPAÇOS COLABORATIVOS INSPIRADORES

Ruches d’art (agrupamentos 

de arte)



CADA VEZ MAIS ESPAÇOS COLABORATIVOS INSPIRADORES

Os anticafés



A biblioteca pode exercer seu 

papel, não somente favorecendo 

o encontro entre os usuários e os 

acervos, mas facilitando os 

encontros e a colaboração entre 

os próprios usuários, detentores 

incontornáveis de cultura e de 

conhecimento.



Ela transforma os 

usuários e os 

parceiros em 

participantes 

engajados nas 

missões da 

biblioteca





Dicas e ideias práticas



Consulte continuamente os usuários 

Pesquisas de uso e/ou de satisfação

Sondagens rápidas focadas (SIM/NÃO)

Caderno de leitores

Formulários de comentários em linha

Conversações

Biblioremix



Crie um comitê de usuários permanente para 

testar suas ideias e aprender com eles



Coloque em andamento um orçamento 

participativo dando aos usuários o poder de 

decidir como utilizar um pequeno fundo  
(100€/mês - aproximadamente R$400,00/mês)



Colocar em andamento uma programação 

cultural participativa



Valorizar as competências dos usuários nos  

ateliês

● Saber fazer: tricô, jardinagem, artesanato

● Saberes profissionais: escritor, designer de 

game, vendedor de disco, programador

● Saberes: conhecimento do território, da 

história do vinho, do jazz

● Saberes vinculados à origem: língua, 

cultura…

● Saberes íntimos: percurso de vida...



Colocar à disposição os espaços da biblioteca



Envolver o público na criação de um novo 

espaço com os métodos do design thinking

Os kits de design thinking da biblioteca de Aarhus na 

Dinamarca





A abordagem do Design Thinking para redesenhar as salas de recepção na biblioteca de Bordeaux

Uma caça de fotos Um mural bem-

humorado
Uma oficina sobre os 

valores da biblioteca

Uma biblioremix



Como faço isso concretamente?

1. Inscrever os projetos no coração da atividade da biblioteca

2. Ser acompanhado ou acompanhar as equipes (produzir 

as ferramentas da participação) 

3. Apoiar-se sobre as competências que existem no interior da

coletividade

4. Num projeto participativo: definir as práticas autorizadas e 

as não autorizadas

5. Formalizar protocolos (aquisições, programações, 

cartas de princípios)

6. Definir o objetivo do projeto e o tempo de execução

7. Começar pequeno para tornar-se grande

8. Reduzir ao máximo os contrangimentos para os usuários:

é preciso criar o desejo! 


