Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas,
IBERBIBLIOTECAS
3º Concurso de Estágios Internacionais, 2018

Apresentação: Bibliotecas: alfabetização e memória sociocultural
Oferecido pelo membro do Programa Iberbibliotecas: Espanha
Entidade encarregada: Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid.
Período do estágio: 20 a 26 de novembro de 2018
Cidade: Madri, Espanha.
1. Introdução
O programa de estágios que será realizado em Madri, Espanha, integra os princípios e
propostas de ação do programa Iberbibliotecas, sendo um esforço de articulação na
promoção de ações conjuntas e colaboração entre os países relativos às temáticas do
livro, da leitura e das bibliotecas.
Este ano o estágio enfocará as diferentes ações que se desenvolvem nas bibliotecas
públicas para mitigar a brecha digital, preservar a memória sociocultural e promover
a alfabetização dos cidadãos em qualquer suporte e formato.
O objetivo do estágio é compartilhar as diferentes práticas alfabetizadoras que se
desenvolvem nas bibliotecas em uma época de transição tecnológica onde a
preservação da memória cultural e o desenvolvimento de habilidades para a
aprendizagem adquirem cada vez maior importância.
O multiletramento ou alfabetização multimodal implica a compreensão e utilização de
diferentes textos, imagens e escritos, qualquer que seja seu suporte ou formato. Esta
perspectiva integra a leitura e a escrita com as competências digitais e midiáticas.
2. Objetivos




Compartilhar estratégias e ações que favoreçam a alfabetização e a
preservação da memória cultural.
Contribuir para o desenvolvimento das atividades alfabetizadoras.
Fomentar as alianças entre os diferentes atores educativos e culturais.
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Compartir estratégias que potencializem a ação alfabetizadora em qualquer
suporte: impresso ou digital.
Conhecer os diferentes recursos para favorecer o desenvolvimento leitor em
cidadãos que sejam recém alfabetizados ou que, tendo sido alfabetizados há
muito tempo, tenham deixado de utilizar essa habilidade, dirigidos a: maiores
de 65 anos, imigrantes, coletivos em risco de exclusão, pessoas com baixa
escolaridade e neo-leitores.
Fomentar a função democratizadora da biblioteca pública.
Debater a função da biblioteca pública em uma época de transição tecnológica,
cultural e educativa.

3. O que posso fazer durante o estágio?
Conhecer as diferentes experiências que vêm sendo realizadas nas Bibliotecas
Públicas da Comunidad de Madrid, proporcionando ferramentas teórico-práticas para
levar a cabo ações alfabetizadoras dirigidas a diferentes tipos de usuários.
Serão criados espaços para o intercâmbio de experiências entre os representantes dos
diferentes países, para refletir e debater sobre a missão da biblioteca pública.
Será objeto de discussão a sociedade atual, hipermidiática e multi-letrada, e como a
biblioteca pública cumpre uma função fundamental para a formação permanente dos
cidadãos, a fim de democratizar o acesso a recursos tecnológicos, públicos, culturais e
educativos, nessa sociedade complexa e globalizada
4. Atividades
 Apresentação geral do estágio
 Conferência inaugural
 Visitas a Bibliotecas e espaços colaborativos
 Oficinas
 Seminários
 Espaço de encontro entre bibliotecários
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5. Programação1
O estágio terá como sede principal a Biblioteca Pública de Carabanchel “Luis Rosales”.
Dia
18-19 novembro
20 novembro
(Terça-Feira)

Atividade
Chegada a Madri e acomodação no hotel
Atividade da manhã 10:00 -14:00 (4 horas)
Apresentação. Boas vindas da Comunidad de
Madrid e Ministério.
Explicação sobre o estágio
Na: BP Carabanchel “Luis Rosales”
Conferência acadêmica

Atividade

21 novembro
(Quarta-Feira)

Projetos de Oficina ALFIN
Na: BP Carabanchel “Luis Rosales”

Oficina de animação de leitora através de
tablets.
Na: BP Carabanchel “Luis Rosales”
(horário: 15:30 a 18:30)

22 novembro
(Quinta-Feira)

Alfabetização para idosos. Como se organiza
um clube de leitura fácil?
Na: BP Puente Vallecas “Miguel Hernández”

23 novembro
(Sexta-Feira)

Narrativa transmedia. Análise de projetos
Na: BP Carabanchel “Luis Rosales”

24 novembro
(Sábado)2

Atividades por determinar. Tempo Livre.

Oficina de alfabetização social através de
memória (Nanas. Poesía a la Deriva)
Na: BP Puente Vallecas “Miguel
Hernández”
(horário: 15:30 a 18:30)
Criação de conteúdos transmídia.
Na: BP Carabanchel.
(horário: 15:30 a 18:30)
Atividades por determinar. Tempo Livre.

25 novembro
(Domingo)3
26 novembro
(Segunda-Feira)

Atividades por determinar. Tempo Livre

Atividades por determinar. Tempo livre

Atividade de tarde
Visita à BP de Villaverde “María Moliner”
(horário 16:00 a 18:00)

Jornada de encontro entre bibliotecários da Visita a Medialab el Prado. Espaços de
Comunidad de Madrid e participantes no criação colaborativa.
estágio
(horário de 16:00-18:0
Criar um espaço de diálogo e interação entre
bibliotecários. Em um só e único espaço.
Na: BP Carabanchel “Luis Rosales”

1

A programação pode sofrer alterações

2

O horário será definido durante o estágio
O horário e atividade serão definidos durante o estágio
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IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
As datas de realização do Estágio foram definidas levando-se em consideração a
proximidade com os dias do IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que terá
lugar em Logroño/La Rioja em 28, 29 e 30 de novembro de 2018.
A Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte da Espanha, organizadora do congresso, oferecerá aos profissionais
participantes do Estágio que assim o desejarem, a inscrição gratuita para poder
participar do congresso.
O IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (IX CNBP), com o tema Bibliotecas
públicas: profesionales para todos los públicos, refletirá sobre o papel que
desempenham os profissionais de bibliotecas públicas espanholas na sociedade: o que
demandamos e o que oferecemos a nossos usuários reais e potenciais, que formação
devemos transmitir às futuras gerações de bibliotecários, que competências devemos
adquirir e quais são as habilidades dos profissionais que trabalham em nossas
bibliotecas. Tudo isso para intentar discernir qual é nosso lugar dentro da sociedade,
de que forma podemos ser mais úteis a uma cidadania que possui autonomia
informacional, altas expectativas tecnológicas e para a qual a biblioteca pública é uma
das instituições com mais prestigio.
Para informação sobre o IX CNBP, pode-se consultar:
http://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/presentacion.html
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