
 
 

 

 

1ª Bolsa Internacional Iberbibliotecas 2018 

País: Brasil -  Bolsista: Tatiana Soares Brasil     

Relatório:   

A participação da Biblioteca Pública Municipal Pe. Agenor de Assis Alves Pinto 
(Lagoa  Santa-  Minas Gerais), no IX Congresso Nacional de Bibliotecas 
Públicas realizado em Longroño, foi muito relevante contribuindo para o  
aprimoramento dos serviços oferecidos.  
  
A notícia da escolha da biblioteca para representar o país no IX Congresso  
trouxe  visibilidade, houve uma repercussão bastante positiva em meios de 
comunicação local e nacional. O fato da Biblioteca Pública ter se destacado 
internacionalmente impressionou nossos gestores públicos locais e reforçou a 
importância da manutenção dos recursos municipais no Setor,  mesmo diante 
da crise econômica enfrentada. A Biblioteca Pública foi destaque no evento de 
enceramento das atividades do ano de 2018, da Secretaria Municipal de 
Educação. i  
 
O projeto apresentado "o Essencial é invisível aos olhos: Sala Braille da 
Biblioteca." está em fase de desenvolvimento de novos serviços e 
aprimoramento das práticas já existentes. No Congresso, mas especificamente  

nas oficina "Espacio Iberoamericano: Laboratorio de ideas para la mejora 
de proyectos y servicios destinados a colectivos especiales" foi apontado a 

necessidade das bibliotecas poderem contar com o trabalho voluntário 
envolvendo a comunidade e fazendo parcerias com universidades. Atualmente 
estamos fazendo um cadastro com voluntários para serem monitores  e darem  
suporte individualizado  aos estudos das pessoas com deficiência visual 
cadastrados na Sala Braille. Alguns frequentadores estão matriculados na 
faculdade, outros estão estudando para concursos públicos e processos 
seletivos para graduação.   
 
 
Após a participação no Congresso, conseguimos autorização com total 
autonomia  da prefeitura  para criar a página da Biblioteca Pública no 
Facebook. Esta página tem o objetivo de divulgar o acervo, projetos e serviços 
da Biblioteca além de publicar links para baixar livros em pdf e artigos 
relacionados a importância do livro e da biblioteca e que incentivem a leitura.  
 



 
 

 

Durante o Congresso e na oficina ficou ainda mais consolidado  a necessidade 

de se seguir  uma linha de trabalho na Biblioteca Pública que contemple os 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e a importância  de se buscar 

alianças  internacionais visando aumentar os recursos financeiros, tanto 

públicos quanto privados. No momento a Biblioteca Pública está  em busca de 

alianças para conseguir recursos financeiros suficientes para adquirir uma Van 

de uso exclusivo do projeto Sala Braille, para consolidar os serviços de 

extensão junto ás pessoas com deficiência visual.  

 

 

Nas palestras realizadas durante o Congresso foi evidenciado a importância 
dos Indicadores para o desenvolvimento das Bibliotecas Públicas . Diante disso 
revemos nossa formas de coletar dados das nossas estatísticas de uso da 
biblioteca para melhorar a qualidade dos nossos indicadores, dados 
fundamentais para proposição de projetos e participação em editais  tanto das 
iniciativas públicas quanto privadas com o intuito de captar recursos ampliação 
de projetos já existentes e criação  de novos.  
  
Além das apresentações, em conversas informais com meu pares, também foi 
possível conhecer realidade de outras bibliotecas latinas e espanholas, trocar 
experiências, fazer contatos.  Foi uma oportunidade única,  a experiência e  
crescimento profissional  melhorando minha capacitação  para seguir atuando 
a frente como gestora Biblioteca Pública de Lagoa Santa.  
 
Assim podemos destacar os seguintes impactos positivos e  ações realizadas 
ou em fase de implantação na Biblioteca Pública resultantes da participação no 
IX Congresso Nacional de Bibliotecas: 
  

 Visibilidade e projeção da Biblioteca Pública municipal de Lagoa Santa 
regional e nacionalmente. 
 

 Elaboração do cadastro de voluntários para a Biblioteca Pública.  
 

 Criação da página da Biblioteca  Pública no Facebook.  
 

 A Biblioteca Pública está em busca de alianças para conseguir uma 
van para uso exclusivo da Sala Braille,  a fim de  consolidar  e ampliar 
o serviço de extensão junto aos frequentadores da Sala Braille da 
Biblioteca e outros grupos minoritários.  

 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

                                                             
i Noticias sobre a participação da Biblioteca no IX Congresso Nacional e Bibliotecas: 

https://www.lagoasanta.mg.gov.br/index.php/noticias/6161-lagoa-santa-e-exemplo-de-
democratizacao-do-acesso-a-informacao-cultura-e-leitura 
http://cultura.gov.br/222082-revision-v1/  
https://pt-br.facebook.com/prefeituralagoasanta/posts/gente-olha-que-emocionante-o-projeto-o-
essencial-%C3%A9-invis%C3%ADvel-aos-olhos-sala-brai/2039159432773665. 
 
 

 
 
Reunião após a  Participação no IX Congresso Nacional de  Bibliotecas. 
Sala Braille. Presença da Secretária de Educação Nila Alves de Rezende.  (Terceira da esquerda para 
direita).  



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
  
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
 
FIGURA 2 . Página da Biblioteca Pública.  
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
Figura 3.  Artigo Ministério da  Cidadania. Brasil.  
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

 
Figura 4 e 5. . Artigos Site da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.  

 


