


A meeting place for everyone - um local 

de encontro para todos 

Em Colônia vivem 

pessoas de mais de  

180 países, sendo 

cerca de 12.000 

refugiados. 

 

Estamos abertos a 

todos! 

 

 



Nossa visão:  

•Valorização de todas as línguas e culturas como 

fundamento 

•Biblioteca como espelho linguístico e cultural da 

sociedade 

•Biblioteca como ponto de encontro para todos – 

sem barreiras, aberta, gratuita e sem ideologia 



Valorização como fundamento   

• Todas as pessoas, todas as línguas e todas as culturas 

têm o mesmo valor. 

• Não é preciso desistir de uma cultura para acolher uma 

outra. 

 

Concretamente: 

• Incluir tradições culturais  

• Escutar; possibilitar o intercâmbio; dar voz aos 

participantes 

 

 

 



Identidade 

 

 

 

 

• A língua faz parte da cultura, da mentalidade, 

da própria identidade. 

• Pode-se “estar em casa” em mais de uma 
língua e cultura. 

• Quem se compreende melhor, trata os outros 
com mais respeito. 

 

 

 



Titelblatt Variante B, 

hellgrauer Hintergrund 

Textausrichtung: linksbündig mit 

Schriftzug Stadtbibliothek 

Textfarbe: weiss 

Bei dieser Variante wird der Titel nur  

innerhalb des Lesezeichens 

aufgeführt. (Kein Text im Hintergrund) 

 



Campos de ação da biblioteca pública de 

Colônia 

Lazer 

Comunicação 

Ponto de encontro 

Cultura 

Eventos 

Marketing 

Integração 
 

Trabalho 

biblioteconômico 

intercultural 

Informação 

& 

Serviços eletrônicos 

Educaçãp 

Incentivo à leitura & 

Educação continuada 



Nosso espectro:  

•Acervo – livros e mídias 

•Ofertas e possibilidades 

•Eventos 

•Rede de contatos 



Biblioteca pública de 

Colônia 

Cerca de 800.000 mídias estão 

disponíveis: 

- na biblioteca central 

- em 11 bibliotecas de bairro 

- no ônibus-biblioteca 

 

Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 



Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 



Biblioteca infantil intercultural  

• Em todas as 

bibliotecas, mídias 

no maior número 

possível de línguas 

• Materiais para o 

aprendizado do 

alemão para crianças 

 



Caixa de livros intercultural  

• Para apoio de projetos interculturais no ensino 

fundamental e em jardins da Infância 

• Temas:  

Aprender línguas 

Religiões e festas 

Crianças de todo o mundo 

(com rally de mídias) 



Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 



Crianças são os leitores de amanhã 



Visitas guiadas à biblioteca para grupos 

de jardins de infância 
Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 

 

 

 • Em todas as bibliotecas 

• Reconhecimento de 

personagens infantis 

conhecidos 

• Cantar juntos  

• „Jogo da procura por 

palavras“ para grupos 

pré-escolares  

 



Visitas guiadas para classes 

Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 

 

 

 

• Em todas as 

bibliotecas 

• Vários temas e focos 

• „Rally da biblioteca“ 



Workshop para educadoras 

Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 

 

 

 

Apresentação de métodos e 

conceitos para a visita à 

biblioteca de um grupo de 

crianças de jardim de 

infância.  

 



Apps de livros  

ilustrados 

•Eventos informativos para 
pais e profissionais da 
educação 

 

• iPads com apps de livros 
ilustrados para 
experimentação  

 

•Hora de leitura com iPad por 
voluntários 

 



Fases da migração 

1. 
Orientação 

2. 
Integração 

3.  
Integração 
sustentável 



Orientação 



Espaço 

linguístico 



Espaço linguístico: uma biblioteca de referência 

• WiFi 

• Material para o 

aprendizado do alemão 

• Locais de trabalho em 

grupo e individual 

• PCs, impressora, 

copiadora 

 

• Aprender alemão 

• Roda de conversa 

• Encontrar amigos 

 



Eventos: Cronograma semanal em 15 línguas 



BI-IN – Cursos de integração na biblioteca 



Link Slideshow 

 Projetos de multimídia 

http://www.stbib-koeln.de/profi/Interkulturell/bi-in/START.html
http://www.stbib-koeln.de/profi/Interkulturell/bi-in/START.html


Visitas guiadas interculturais nas 

bibliotecas de bairro  

  

•Para grupos pré-agendados  

•Para voluntários de abrigos para refugiados 

•Para pais e filhos: 
Pequena introdução da biblioteca para crianças e 
pais 

Hora da leitura para crianças (equipe da 
biblioteca) 

Visita guiada direcionada a pais; em várias 
línguas se desejável  



Integração 



Campo de ação Eventos   

• Incentivar o intercâmbio intercultural  

• Mediação de conhecimento 

• Incentivar o multilinguísmo e competência 

leitora 

 

  

 

 

 



Sessões de leitura em duas línguas 

• Para crianças e pais alemães e bilíngues 

• Em várias línguas de origem  

• Albanês, árabe, búlgaro, russo, espanhol, turco, 

grego….. 

 



Sessão de leitura „A árvore dos desejos“ 



Sessão de leitura no dia de São Nicolau 

 em turco e alemão  



Sessão de leitura em alemão e búlgaro 



Integração sustentável 



Nós falamos muitas línguas 
Criaças leem 

• Cooperação entre 

biblioteca e ensino 

fundamental 

• Crianças leem em conjunto 

um livro em alemão e na 

sua língua de origem na 

biblioteca 



Semanas internacionais do livro infantojuvenil 

• Em cooperação com a 

Fundação Cultura SK e as 

bibliotecas públicas católicas 

• A cada ano um país é 

homenageado 

• Programação com 3 semanas 

de duração com 10 a 12 

autores do país convidado 

• Sessões de leitura para 

crianças e jovens 



Campo de ação Educação  

• Incentivar a competência intercultural e 

multilíngue de famílias 

 

• Apoiar os parceiros da educação com 

propostas concretas para o seu trabalho 

intercultural e fornecer capacitação continuada 

  

 

 

 



Ler com crianças 

Seminário para pais, pedagogos 

e multiplicadores:    

 Competência em leitura 

para terceiros,  

 Multilinguísmo,  

 Competência informacional 



Competência informacional 



Capacitação para professores 

• Cooperação com 

Secretaria da Juventude, 

Secretaria da Educação, 

sub-prefeituras e 

universidade 

• Workshops sobre temas 

interculturais 



Ofertas digitais 

Não conectar pessoas com informações  
 

mas  
 

Conectar pessoas com pessoas 
 

com idade entre 1 e 70 anos 
 

 



Maker space 

•A biblioteca disponibilida os espaços físicos e os 

equipamentos 

•Os leitores da biblioteca „fazem“ alguma coisa 

•Workshops são normalmente oferecidos e 

executados pelos leitores da biblioteca 



Música, mídias 

  



Makerspace – novas tecnologias e programas 



Workshops 

• Oficinas digitais  

 

• Workshops de 

    makerspace 
 

 



Nossas experiências: 



• Desenvolver novas propostas em conjunto com 
o público alvo. 

• As novas propostas devem ser acompanhadas 
sempre de eventos. 

• A demanda cresce através da propaganda boca 
a boca. 

  

 

Bons eventos, mas não aparece ninguém… 



• Cada evento necessita de um marketing 
intensivo antes de acontecer. 

• Divulgar os eventos sempre com uma boa 
campanha de marketing. 

• A demanda cresce com o contato pessoal. 

  

 

Sem rede de contatos não dá! 

 



Trabalho em rede 

• Grandes campanhas publicitárias com 

entrevista pessoal 

• Cooperação com agências de voluntariado, 

iniciativas de boas vindas e abrigos para 

refugiados 

• Manutenção da rede de contatos e contato 

pessoal 
 



Parceiros da área de educação 

VHS 
                                   Benedict School 
Invia Köln 

                                      

TERTIA Vermittlungsagentur 
                                                 Centro educacional para mulheres muçulmanas 

                    Iniciativas de boas vindas 
       Colegas de profissão (Classes de Fomento Internacionais) 

30 



Conceito Refugiados 

1. Primeiramente fazer contato com os 

refugiados 

2. Ir busca-los onde eles estão 

3. Desenvolver propostas com os refugiados e 

para os refugiados 

4. Inseri-los nas ofertas da biblioteca 



Conceito Refugiados 

•Ofertas ligadas à região (por ex. mapas da cidade de 

Colônia em várias línguas) 

•Apresentação da biblioteca como território 

intercultural (muitos ainda não conhecem o sistema da 

biblioteca de Colônia) 

•Ofertas „Aprender línguas“ 

•Rodas de conversa 

 



Workshops para a vida na Alemanha 

•Sistema de saúde  

•Sistema escolar 

•Vida profissional / busca por emprego 

•Alimentação saudável 

•E outros … 



Experiências da biblioteca com os 

refugiados 

 

• Barreiras linguísticas 
 
• Diferenças culturais 

 
• Conflitos nacionais 
 
• Diferentes níveis de escolaridade 

 

 

 



Experiências da biblioteca com os 

refugiados 

 

O planejamento é, muitas vezes, difícil  
 

• Obrigatoriedade 
• Horário 
• Conceito em desacordo com a necessidade 

 

 

 

 



Experiências da biblioteca com os 

refugiados 

 

Importante para um trabalho bem sucedido: 
 

• Cooperação com instituições de refugiados 
• Cooperação com abrigos 
• Flexibilidade por causa de mudança 

constante de endereço dos refugiados 
(Instruções dos órgãos oficiais para estrangeiros) 

 

 

 

 



• As sessões de leitura são melhores em parceria 
com outra instituição 

• Não definir seminários para o ano todo com 
antecedência, mas permanecer flexível e 
responder às demandas  

• Flexibilidade local é importante 

 

 

 

Eventos abertos são difíceis e demandam 
muito tempo! 



• As propostas se desenvolvem em diálogo com 
os participantes. 

• Escutar os participantes, aprender com os 
participantes. 

• Permanecer flexível! Adaptar o programa de 
acordo com o nível dos participantes. 

 

Nós também aprendemos nesse processo! 



• É necessária uma equipe coordenadora que 
encare as novas propostas com entusiasmo. 

• Sempre há resistência! – Novas propostas 
significam sempre mais trabalho para a equipe 
da biblioteca. 

 Apoio da direção da biblioteca 

 Entusiasmar-se 

 

 

 

 

Entusiasmo é importante! 



Trabalho com voluntários 

• Muito trabalho de coordenação 

• Sensibilização intercultural dos voluntários  

• Voluntários precisam de apoio e 
acompanhamento de um funcionário  

 

 

 

 



Ofertas em todos os eventos 

interculturais 

 

• Serve-se chá e café (oportunidade para 
conversas) 

 
• Visita guiada à biblioteca 
 
• Possibilidade de inscrição e empréstimo 



O que queremos para o futuro…  

 

 • Transparência / Valorização de todas as línguas e 
culturas – a nível da classe política e também dos 
participantes 

• Mais recursos 

• Melhores condições de cooperação com escolas 

• Em vez de concorrência entre as várias instituições, 
intercâmbio franco e parceria 

• Apoio da classe política 

 

 



E para finalizar vamos tomar um chá virtual ☺ 


