
Identificação

Biblioteca Biblioteca Municipal de Alcobaça

Dinamizador/responsável 
pela ação

Título

César Salazar

Biblioteca Municipal de Alcobaça em sua casa  

Público-alvo Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos

Máximo de participantes 15

Datas 12 de abril e 26 de abril

Horário das 10h às 12h

Duração 2 horas

Plataforma a utilizar Zoom

Breve descrição da atividade

A Biblioteca Municipal de Alcobaça não baixou os braços perante o "desafio" imposto pelas medidas de 
combate à propagação do novo coronavírus. Face ao encerramento das suas portas, foi obrigada a 
reinventar-se, a adaptar-se e a criar novos programas e atividades. A adversidade foi encarada como 
oportunidade para crescer, mas sobretudo, para pensar no papel que deveríamos ter perante esta situação
de confinamento. A solução era óbvia, o(s) serviço(s) teriam que ser adaptados para dar a resposta que os 
munícipes do Concelho de Alcobaça (utilizadores e não utilizadores) mereciam. Foi desta forma que 
surgiram ou se adaptaram várias atividades e/ou projetos, destacando-se: 

– Porta-Livros (empréstimo de documentos à porta do munícipe)
– Empréstimo de documentos via CTT
– Hora do Conto Online 
– Exposições Online 
– Criação da comunidade de Leitores Online
– Sugestões de Leitura (Lê-me (n)um minuto, Na voz do autor e Todos para o sofá)
– Combate às Fake news (divulgação de dados sobre o estado do concelho)
– Tecnologia para todos, ninguém fica para trás! (formação presencial e criação de tutoriais)
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– Criação de canais de comunicação com os utilizadores (atividade de escrita criativa partilhada)
– Utilização de recursos da BMA (impressoras 3D) para criar viseiras e straps
– Disponibilização de jornais e revistas via PressReader (através da RIBO)

Assim, na altura em que os alcobacenses mais precisaram, e continuam a precisar, a BMA mostrou que é 
muito mais do que um depósito de livros. Estivemos “On” e à distância de um contacto, disponibilizando 
recursos para combater a solidão e manter a comunidade informada e ativa. 

A sessão de partilha pretende mostrar todas as etapas que levaram à tomada de decisão por forma a 
manter o cordão umbilical entre a população de alcobaça e a sua biblioteca. 

# Combate à exclusão # Papel social da Biblioteca # Adaptação 

Informações: rnbp@dglab.gov.pt 

Inscrições: https://forms.gle/VUGDec79TUTnsiMH6
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