


  Biblioteca é mais do que livros… 

Lazer 



3 3 

Novos locais de estudo… 



 Espaço cultural - Exposições 



Crianças são os leitores de amanhã 

Programas 

Bebês leitores, 

Começando a ler, 

Vamos ler, 

Padrinhos da leitura 



Brincar e jogar na Biblioteca Pública 



Easymotion – gamers de terceira idade 





Música, mídias para „Maker“ 

•Digitalização de discos, fotos, fitas de video, fitas cassete de 

música ou literatura 

•E-gitarra, e-piano, pianos de cauda, launchpad, microfone 

•Software para compor, treinamento auditivo, modelagem em 

3-D 

 

  



Makerspace – novas tecnologias e programas 



Makerspace 

•Robótica: Robô NAO, Robô Finch 

•Kits de programação para empréstimo: kit Arduino para 

iniciantes, Robô Finch 

•Realidade virtual: Óculos Rift e HTC Vive  

 



Makerspace 

• Impressora 3-D, scanner 3-D, plotter de 

recorte, máquina de costura de overlock 

• iPads com apps de música e filme 

•Workshops para adultos, jovens e crianças 

 



Workshop de Makerspace 

 Programas faça você mesmo 

•Workshops com duração de várias horas e projetos faça 

você mesmo para pessoas que  

querem aprender sozinhas  

se interessam em ingressar em um novo mundo 



Eventos de Makerspace 

  

•Eventos sobre vários temas: 

Produção de música com iPad e launchpad 

Realidade virtual 

Modelagem 3-D e impressora 3-D 

Redação para blogueiros 

Costurar com máquina de overlock 

e muito mais… 



Oficinas digitais – workshops demonstrativos 

• Surfar na internet 

• Compras online  

• Pesquisa em bancos de dados 

• Apps de temas variados 

• Montagem de fotos 

• E-books 

• Mídias sociais  

• Compreender o iPad  

• e muito mais… 



Maker Kids 

Workshops para crianças de 8 a 

12 anos durante as férias, por 

exemplo: 

 

 Robótica  

 Máquinas malucas  

 Suas descobertas 



MICT e leitura 

• Incentivo precoce de meninos e 

meninas nos temas MICT 

(Matemática, Informática, 

Ciências Naturais, Técnica) 
 

• Apresentação de livros MICT 

para crianças de 2 a 10 anos 

em todas as bibliotecas 
 

• Sessão de leitura com acesso 

lúdico aos temas MICT com 

leitoras voluntárias 

 

 



MICT-Biblioteca das coisas 

Empréstimo de jogos, caixas de experimentos, 

telescópios, kits eletrônicos de montar, jogos 

de habilidade para o contato lúdico com os 

temas MICT nas 4 bibliotecas  
 

 



E-reader e tablets  

Experimentar e emprestar 



Mídias sociais: marketing + serviços        



Link Slideshow 

 Projetos multimídias  

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


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) 

 



Colônia – alguns dados estatísticos* 

Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 

• Cerca de 1 milhão de habitantes 

• Mais do que 1/3 dos habitantes de Colônia são imigrantes 

• No caso de crianças e jovens abaixo de 18 anos: mais de 50 % (em 

alguns bairros de Colônia mais de 80 %) 

• País de origem com maior número de imigrantes: Turquia (cerca de 

1/3 de todos os estrangeiros em Colônia são turcos) 

• Cerca de 12.000 refugiados em Colônia (dados de julho de 2017) 

 

     *Fonte: Anuário Estatístico de Colônia 2016 



Campos de ação da Biblioteca Pública de 

Colônia 

Lazer 

Comunicação 

Encontros 

Cultura 

Eventos 

Marketing 

Integração 

Trabalho bibliotecário 

intercultural 

Informação 

& 

Serviços eletrônicos 

Formação 

Incentivo à leitura & 

Educação continuada 



Ofertas interculturais 

„Vivendo entre 

culturas“ 

Ofertas digitais 
BI-IN 

Visitas guiadas 

Acervo 

Espaço 

linguístico 



Espaço linguístico 



Espaço linguístico: uma biblioteca de referência 

• Wifi 

• Material didático para 

aprender alemão 

• Locais de estudo 

individual e em grupo, 

PCs, impressora, 

copiadora 

 

• Aprender alemão 

• Círculo de conversa 

• Encontrar amigos 

 



Espaço linguístico – aprender junto, engajar-se 



BI-IN  

Cursos de integração na biblioteca 





Visão   

Biblioteca como espelho da sociedade 

• linguística 

• cultural 

 

Biblioteca como ponto de encontro para todos  

• acessível 

• aberta e gratuita 

• sem ideologia 

 

 

 

 



Públicos alvo 

• Famílias com e sem perfil de imigrantes 

• Crianças em grupos não homogêneos de língua e 

cultura (jardins da infância, escolas primárias) 

• Jovens 

• Refugiados 

 

 

 



Parceiros da educação 

• Creches e escolas primárias 

• Profissionais da área de pedagogia 

• Multiplicadores (por ex. diretores de cafés para os pais e 
centros consultivos para imigrantes) 

• Organizações para imigrantes e fornecedores de cursos 
de integração 

• Associações para jovens 

• e muito mais … 



Campo de ação Mídias  

Reprodução da variedade linguística e cultural da 

sociedade 
 

  

 

 

 



Bibliotecas infantis interculturais  

• Em todas as 

bibliotecas, mídias 

no maior número 

possível de línguas 

de origem 

• Materiais para 

crianças 

aprenderem alemão 

 



Campo de ação Eventos 

 

 

• Incentivar o intercâmbio cultural  

• Mediar conhecimento 

• Incentivar a competência linguística e leitora 
 

  

 

 

 



Sessões de leitura em duas línguas 

• Para pais e filhos alemães 

e que dominem mais de 

uma língua 

• Em várias línguas de 

origem  

• Albanês, árabe, búlgaro, 

russo, espanhol, turco, 

grego….. 

 



„Nós falamos muitas línguas“ 
As crianças leem – em alemão e na língua materna 

• Cooperação entre 

biblioteca e escola primária 

• As crianças leem em 

conjunto um livro em 

alemão e na língua 

materna 

• Leitura para todos na 

Biblioteca 



O pescador esperto 2017 

Estudantes do ensino 

fundamental leem  

„O pescador esperto“ 

de Heinrich Böll na 

Biblioteca Pública 



Livro jovem para a cidade de Colônia 

2017 

Em várias bibliotecas, 

crianças leram, 

fizeram trabalhos 

manuais, pintaram e 

filosofaram sobre ser 

feliz  

 

 



Library Quiz: um quiz em várias línguas para 

o estudante de ensino fundamental 

• Estudantes do ensino 

fundamental conhecem 

a biblioteca brincando 

• Palavras em 10 línguas 

“eingeschmuggelt” 

(contrabandeado) 

• De forma multimídia 

através de tablets  



Rali de mídias “Crianças desse mundo” 
para o ensino fundamental 

       Estação 4: Brasil 

 

 



Rali de mídias “Crianças desse mundo” 

    Na imagem das páginas 20/21 

você vê 4 crianças em um 

barco. São indiozinhos Xingu 

da região amazônica no Brasil.  

 

O que fazem essas crianças? 

  

Os jovens índios estão se 

exercitando em   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 



Campo de ação Educação 

• Incentivar a competência intercultural e linguística de 

famílias 

• Apoiar e fornecer educação continuada para parceiros 

com projetos concretos em seu trabalho intercultural 

  

 

 

 



“Ler com crianças” 

Seminário para pais, pedagogos 

e multiplicadores 

   Conteúdo:    

• Competência em leitura 

para terceiros,  

• Multilinguismo,  

• Competência informacional 



Achten Sie darauf, dass die 

Formatierung des Titels auf 

jeder Seite gleich ist. 

(Ausnahme: Titelblatt) 

Seminário para pais 

• Mais de 50 participantes 



“Pais leem” 
Um seminário para pais com seus filhos” 

• Programa especial para 

pais com seus filhos 

• Valorização do papel do 

pai 

• Interação entre pais e 

filhos 



Competência informacional 



Juntos… 

Os pais devem utilizar as mídias digitais junto com 

seus filhos: 

  

•Apps de livros ilustrados 

•Jogos para crianças 

•Pesquisa de conhecimento 

 



Formação de professores 

• Cooperação com 

Secretaria da 

Juventude, Secretaria 

da Educação, 

prefeituras regionais e 

universidade 

• Workshops com temas 

interculturais 





Valorização como fundamento   

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

têm igual valor. 

• Não é preciso desistir de uma cultura para aceitar uma 

outra. 

 

Concretamente: 

• Incluir tradições culturais 

• Escutar, possibilitar o intercâmbio, dar voz aos 

participantes 

 



A língua é parte da identidade 

 

 

 

• A cultura, a mentalidade e a própria identidade fazem 

parte da língua. 

• Pode-se “pertencer” a mais do que uma língua e cultura. 

• Uma boa capacidade linguística também na língua 
materna fortalece a auto-confiânça! 

• A aceitação da própria língua e cultura fortalece a auto-
confiânça! 

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

 

 

 



Trabalho em rede 

• Grandes companhas publicitárias com entrevista 

pessoal 

• Cooperação com escolas, grupos de mochileiros, 

associações de auxílio de jovens, agências de 

voluntariado, iniciativas de boas-vindas e abrigos de 

refugiados  

• Criação de uma rede de trabalho, mantendo o 

contato pessoal 



Nós  seguimos a lei fundamental do 

Reno! 

Et es wie et es. („É como é“) 

 

•Trabalhamos sob condições pré-definidas, por ex.: 

pessoal ou orçamento. 

•Nós desenvolvemos nossos objetivos a partir avaliações 

e implementamos novos serviços aos já existentes. 

•Nós nos concentramos em nossos pontos fortes: por 

ex., potencial criativo. 

  

  



A lei fundamental do Reno! 

Et hätt noch emmer joot jejange („Até agora foi 

tudo bem“)  

  

•Não temos medo de terrenos desconhecidos em novos 

projetos. 

•Se os outros desenvolvem um ótimo programa, já 

fizemos nosso primeiro erro. 

 

 

  



A lei fundamental do Reno! 

Et bliev nix wie et wor . („Nada fica para sempre“) 
 

•Estamos sempre abertos para inovações. 

•O mundo digital se modifica  - não corremos atrás das 

transformações, mas agimos de forma pró-ativa. 

Exemplo: relatórios de tendências, input dos 

colaboradores  

•Nós nos interessamos por inovações relevantes para a 

sociedade (Exemplo: impressora 3D, robótica) 

 

  



A lei fundamental do Reno! 

Kenne mer nit, bruche mer nit, fott damit. („O 

que não conhecemos, também não precisamos – nada 

disso“)  
 

•Justamente no desconhecido está o mais interessante. 

•Cooperações com parceiros incomuns traz situações de 

ganha-ganha: com a economia, com os makers, com os 

gamers e com atores da educação digital.  

•Nosso forte: novas tecnologias para os cidadãos 

conhecerem em ambiente não comercial. 

 

  



A lei fundamental do Reno! 

Drink doch eine met! („Vamos comemorar!“) 
 

A biblioteca torna-se um espaço:  

•para ganhar experiência, fazer planos, aprofundar 

conhecimento,  

•aprender a conviver em sociedade – ou simplesmente 

permanecer em um local não comercial e se sentir bem. 

 

 

  



A lei fundamental do Reno! 

Do laachs de disch kapott! („Isso é de morrer de 

rir.“)  

 

• levamos nosso trabalho muito a sério  

•mas queremos ter prazer nele também 

• temos que lidar com temas criativos, tecnológicos e 

orientados ao futuro – e tudo de forma leve. 

 

 

 

  



A lei fundamental do Reno! 

Jede Jeck is anders! („Todas as pessoas são 

diferentes.“)  

 

Em Colônia vivem pessoas de mais de 180 

países, estamos abertos a todas. 

 

 

 

  



O que queremos para o futuro…  

 

 • Abertura / valorização de todas as línguas e culturas 
– no campo da política e também entre os 
participantes 

• Mais recursos 

• Melhores condições de cooperação com escolas 

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

• Apoio da política 

 

 



e por fim um chá virtual ☺ 


