
COLÓQUIO INTERNACIONAL

Bibliotecas Públicas:
Espaços de Reflexão
22 a 24 de outubro de 2014

1º

Acontece de 22 a 24 de outubro, na Biblioteca Parque Estadual, o Colóquio Internacional 
“Bibliotecas Públicas: espaços de reflexão”, que busca unir pensadores e artistas, bibliote-
cários, mediadores e agentes de leitura, para uma reflexão em torno do papel das bibliote-
cas públicas no mundo atual.
 
Que espaços são estes e que transformações podemos observar em diversos países? 
Se por um lado as bibliotecas são conceituadas, historicamente, como espaço que 
promove a guarda de tantas reflexões e amplia espaços para a produção de conhecimentos, 
podemos hoje indagar de que modo uma Biblioteca busca refletir sobre si mesma, sobre o 
conhecimento de si e seu papel na relação com o outro, seu público leitor. 

Os temas a serem abordados incluem a experiência internacional, com a presença de 
especialistas da Biblioteca Pública de Informação (Paris, França); diretores de Bibliotecas 
Públicas da Alemanha; e, ainda, as “parque bibliotecas” em Medellín (Colômbia). Já confir-
maram presença os autores João Paulo Cuenca, Alice Sant'Anna e Karen Acioly. Entre os 
especialistas nacionais, participarão José Castilho Marques Neto, Secretário Executivo do 
Programa Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e Patrícia Lacerda, Gerente da área de Educa-
ção, Arte e Cultura do Instituto C&A.

Este deverá ser o primeiro de uma série promovida na Biblioteca Parque Estadual, visando 
debater os desafios e as possibilidades das bibliotecas públicas.

1º Colóquio Internacional “Bibliotecas Públicas: espaços de reflexão”
Dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014
Biblioteca Parque Estadual
Av. Presidente Vargas, 1261 – Centro (RJ)



22 de outubro de 2014

Tema A – “A Experiência das Bibliotecas pelo Mundo”
A evolução da missão das bibliotecas para um espaço compartilhado de conhecimento 
e aprendizado. Pensar o espaço da biblioteca e seu papel como instrumento de formação 
continuada e de transformação humana.

Boas-vindas

Conferência de abertura
José Castilho Marques Neto (Secretário Executivo da Coordenação Executiva 

do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL)

O escritor e seus(s) público(s)
João Paulo Cuenca (Escritor e cronista)

Karen Acioly (Escritora, atriz, dramaturga e teatróloga)

 Debate com o público (30 minutos)

  13h às 14h – Intervalo | Almoço

A experiência das bibliotecas públicas na França

Cultura para todos: o papel das bibliotecas nos processos de mediação, 
aprendizagem e co-criação. 
Annie Dourlent (Responsável pelo Serviço de Cooperação e Relações Internacionais da Biblioteca 

Pública de Informação - BPI - Centro Georges Pompidou) 

Classes desfavorecidas na biblioteca: uma pesquisa na BPI 
Christophe Evans (Sociólogo e diretor do Serviço de Estudos e Pesquisa da BPI)

Locais, coleções e serviços para uma população multicultural
Lucie Daudin (Diretora-Adjunta da rede de bibliotecas públicas “Plaine Commune”

(periferia norte de Paris)

Um prédio, um projeto cultural, um projeto social. A Mediateca do Kremlin-Bicêtre.
Héloïse Courty (Diretora da Mediateca do Kremlin-Bicêtre, periferia sul de Paris)

Mediatecas, locais de vida. Algumas experiências na Plaine Commune 
e no Kremlin-Bicêtre.
Lucie Daudin e Héloïse Courty

Debate com o público (30 minutos)

As experiências das Bibliotecas Parque de Medellín
María del Rosario Escobar (Secretaria de Cultura de Medellín) 

Leitura e transformações humanas
Fabiano dos Santos (Diretor do DLLLB/Secretaria Executiva/MinC)

Debate com o público (30 minutos) 

Programação

11h

11h40

14h

16h30

17h20

16h às 16h30 

12h30 às 13h30

10h30

18h às 18h30



23 de outubro de 2014

Tema B - “A Experiência Estética e a Leitura”
As possibilidades de articulação e de afetação criadas a partir do contato que travamos com as 
linguagens artísticas estão inseridas no campo estético, no campo das sensibilidades. Ao mesmo 
tempo, a estética se situa num campo político, já que propõe uma tensão, a tensão da transfor-
mação, da criação de algo novo. De que modo as experiências estéticas se articulam com as 
experiências de leitura?

A política e a experiência estética
Marta Porto (Ensaísta, consultora e diretora de conteúdo do IDG – Instituto 

de Desenvolvimento e Gestão)

A poética da palavra
Alice Sant’Anna (Poeta)

e (nome a confirmar)

Debate com o público (30 minutos) 

           12h30 às 14h – Intervalo | Almoço

A Arte convoca a Leitura
Leda Fonseca (Coordenadora de Arte e Educação da Cidade das Artes)

e (nome a confirmar) 

Debate com o público (30 minutos) 

Leitura e cultura digital
André Luiz Fonseca (Sócio da Startup Carioca Ukode e idealizador da oficina 

“Computação Criativa” na Biblioteca Parque Estadual)

Fábio Malini (Professor Adjunto IV Universidade Federal do Espírito Santo)

Debate com o público (30 minutos) 

      ***

24 de outubro de 2014

Tema C - “A Leitura e a Educação”
Educação e Cultura – A escola, a biblioteca escolar e as bibliotecas públicas. Quais links entre a 
biblioteca e a escola, entre a educação e a cultura? O que a escola espera das Bibliotecas Públicas? 
O que os alunos esperam das Bibliotecas Escolares?

 

10h30

11h

14h

16h30

Leitura e a Educação na Alemanha

As bibliotecas na era digital - Novos formatos, novos espaços e novas práticas 
de serviços ao usuário.
Hannelore Vogt (Diretora da Biblioteca Pública Municipal de Colônia)

Bibliotecas escolares e bibliotecas públicas como parceiras na educação. 
Modelos de cooperação sob a ótica da Biblioteca Municipal de Frankfurt am Main.
Hanke Sühl (Vice-diretora da seção Bibliotecas Escolares / sba – Biblioteca Pública Municipal 

de Frankfurt)

A Leitura e a Educação no Rio de Janeiro
Simone Monteiro (Gerente de Projetos Especiais da SME-RJ e Assessora de Mídia-Educação)

Debate com o público (30 minutos) 

   
        13h às 14h – Intervalo | Almoço

Leitura e Educação: experiências no terceiro setor
Patrícia Lacerda (Gerente da área Educação, Arte e Cultura no Instituto C&A)

Andréia Martins (Diretora da Redes de Desenvolvimento da Maré)

Conferência de Encerramento
Paulo Lins (Escritor, poeta e roteirista)

Debate com o público (30 minutos) 

12h às 12h30

16h às 16h30

18h às 18h30



23 de outubro de 2014

Tema B - “A Experiência Estética e a Leitura”
As possibilidades de articulação e de afetação criadas a partir do contato que travamos com as 
linguagens artísticas estão inseridas no campo estético, no campo das sensibilidades. Ao mesmo 
tempo, a estética se situa num campo político, já que propõe uma tensão, a tensão da transfor-
mação, da criação de algo novo. De que modo as experiências estéticas se articulam com as 
experiências de leitura?

A política e a experiência estética
Marta Porto (Ensaísta, consultora e diretora de conteúdo do IDG – Instituto 

de Desenvolvimento e Gestão)

A poética da palavra
Alice Sant’Anna (Poeta)

e (nome a confirmar)

Debate com o público (30 minutos) 

           12h30 às 14h – Intervalo | Almoço

A Arte convoca a Leitura
Leda Fonseca (Coordenadora de Arte e Educação da Cidade das Artes)

e (nome a confirmar) 

Debate com o público (30 minutos) 

Leitura e cultura digital
André Luiz Fonseca (Sócio da Startup Carioca Ukode e idealizador da oficina 

“Computação Criativa” na Biblioteca Parque Estadual)

Fábio Malini (Professor Adjunto IV Universidade Federal do Espírito Santo)

Debate com o público (30 minutos) 

      ***

24 de outubro de 2014

Tema C - “A Leitura e a Educação”
Educação e Cultura – A escola, a biblioteca escolar e as bibliotecas públicas. Quais links entre a 
biblioteca e a escola, entre a educação e a cultura? O que a escola espera das Bibliotecas Públicas? 
O que os alunos esperam das Bibliotecas Escolares?

 

Leitura e a Educação na Alemanha

As bibliotecas na era digital - Novos formatos, novos espaços e novas práticas 
de serviços ao usuário.
Hannelore Vogt (Diretora da Biblioteca Pública Municipal de Colônia)

Bibliotecas escolares e bibliotecas públicas como parceiras na educação. 
Modelos de cooperação sob a ótica da Biblioteca Municipal de Frankfurt am Main.
Hanke Sühl (Vice-diretora da seção Bibliotecas Escolares / sba – Biblioteca Pública Municipal 

de Frankfurt)

A Leitura e a Educação no Rio de Janeiro
Simone Monteiro (Gerente de Projetos Especiais da SME-RJ e Assessora de Mídia-Educação)

Debate com o público (30 minutos) 

   
        13h às 14h – Intervalo | Almoço

Leitura e Educação: experiências no terceiro setor
Patrícia Lacerda (Gerente da área Educação, Arte e Cultura no Instituto C&A)

Andréia Martins (Diretora da Redes de Desenvolvimento da Maré)

Conferência de Encerramento
Paulo Lins (Escritor, poeta e roteirista)

Debate com o público (30 minutos) 

10h30

14h

15h

Realização Gestão Bibliotecas Parque

12h30 às 13h

15h às 15h30


