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Instituições abertas

Usuários que exigem uma função ativa:

• criadores de informação e
• geradores de dinâmicas inclusivas 

em suas comunidades



Mudança de paradigma:
modelo transacional   modelo relacional

A biblioteca concentra-se na geração de 
links na comunidade, e não na satisfação 
de uma demanda por informações



Órgão que canaliza a cooperação de bibliotecas entre 
administrações públicas na Espanha. Colegiado de 
composição inter-administrativa, sob o Ministério da Cultura e 
Esportes.
II Plano Estratégico (2016-2018)

III Plano Estratégico (2019-2023)  incentivar a participação 
e a cidadania crítica por meio das bibliotecas



Grupo de Trabalho da Função Social da Biblioteca

■ Objetivos:

• Conhecer e promover a penetração social nas bibliotecas espanholas  e
• Promover e expandir o desenvolvimento de sua função social 

■ Definir "o social" na biblioteca pública 

Na maior parte, os projetos de bibliotecas na esfera social concentram-se em grupos em risco de 
exclusão social. 

A biblioteca deve transcender esses limites do termo social e entendê-lo como aquele que se refere 
à sociedade como um todo. Assim, o foco é colocado em projetos que buscam fortalecer a 
participação geral da população na vida pública. 

. 



Decálogo Biblioteca 
Social

Qualquer biblioteca, 
independentemente do 
tamanho e dos recursos, 
pode ativar essa dimensão 
social



Laboratórios de bibliotecas: espaços 
para criação e experimentação coletiva

Objetivo: promover a ideia da biblioteca como 
espaço de troca de experiências, de criação de 
comunidade, de aprendizado coletivo. 

■ Há um interesse por parte da comunidade de 
bibliotecas em criar espaços para intercâmbio e 
colaboração 

■ Falta de boas práticas que mostrem o que fazer 
para implementar esse tipo de iniciativa.

■ Existem agentes externos que podem contribuir



4 linhas de trabalho

■ A celebração de uma sessão aberta de trabalho 
por ano, participativa, multidisciplinar e coerente 
em conteúdos ao longo de suas diferentes 
edições.

■ Um banco de dados de Boas Práticas, onde são 
mostradas atividades relacionadas à participação 
do cidadão nas bibliotecas. Isso é construído com 
as contribuições das próprias bibliotecas. 

■ Uma lista de discussão que devemos discutir 
sobre a participação do cidadão em bibliotecas, 
trocar documentos relevantes, informar sobre 
atividades ou conferências etc. 

■ Workshop de prototipagem



Workshop de prototipagem

Metodologia Medialab Prado:

FASE 1: Chamada para projetos: qualquer um pode apresentar seu 
projeto: uma idéia, processo, instalação, jogo, plataforma que 
explora formas de experimentação e inovação cidadã e se 
desenvolve através da dinâmica do "faça você mesmo" e "faça com 
os outros" . 

FASE 2: Chamada para colaboradores para desenvolver cada 
projeto. Um máximo de 8 por projeto será escolhido. 

FASE 3: Celebração do workshop: O promotor e os colaboradores, 
com a ajuda de vários mentores, trabalham por 4 dias para criar o 
protótipo, contribuindo com suas idéias e experiência 



Muito obrigado
Diego Gracia

diego.gracia@cultura.gob .es 
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