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Objetivos












Estabelecer rotinas de atendimento, com dias e horários, de
acordo com a realidade da Biblioteca;
disponibilizar acervo e manter apoio técnico e incentivo;
consolidar a Biblioteca Comunitária como uma instituição
permamente na comunidade;
divulgar a Biblioteca Comunitária;
inserir a Biblioteca Comunitária nas ações e projetos de
estímulo a leitura do Município;
instrumentalizar os responsáveis pelas Bibliotecas Comunitárias,
oferecendo cursos, oficinas, etc.

Público - Alvo


As 19 Bibliotecas Comunitárias de Caxias do Sul, respectivo(s)
responsável(is) (voluntários) e comunidade.

Visitas


Para conhecer a realidade de cada biblioteca, foram realizadas
visitas a elas, durante os meses de julho e agosto de 2013.

Bairro Villa-Lobos
Bairro Canyon

Bairro Rio Branco

Resultados preliminares das visitas










Visitadas 15 das 19 Bibliotecas Comunitárias instaladas. Não
foram visitadas Bibliotecas em que não se conseguiu contato com
o responsável (1 caso de licença saúde, 3 bibliotecas
aparentemente sem funcionar). As 4 situações estão sendo
retomadas;
Abertura de um canal efetivo de diálogo com o(s) responsável(is)
pela Biblioteca e representantes das Associações de Bairro;
Em 3 casos em que a Biblioteca visitada não estava funcionando,
conseguiu-se voluntários e foi retomado o funcionamento (Santos
Dumont; Cidade Nova e Vila Gauchinha);
Retomada do pagamento regular da bolsa-auxílio aos voluntários;
Visita a comunidade como forma de estímulo para aumentar
autoestima e motivação dos envolvidos. Resultados visíveis nas
primeiras reuniões após as visitas iniciais.

Diagnóstico


Sendo realizado agora, após as visitas, com a análise de
questionários e do que foi visto e percebido;

Assessoramento






À medida que evolui o diagnóstico, é possível estabelecer as
principais ações a serem tomadas para auxiliar as Bibliotecas
Comunitárias que necessitam de assessoramento;
Atendimento de necessidades explicitadas, principalmente
dúvidas 'técnicas' (como proceder com doações; melhor
forma de organizar o acervo em espaços pequenos; como
usar o livro de registro; etc.);
Reuniões periódicas (mensais) para realização de pequenas
capacitações e do pagamento da bolsa auxílio (R$100,00).

Ações Integradas


O passo seguinte é integrar as Bibliotecas Comunitárias no
calendários de projetos e ações do Programa Permanente de
Estímulo a Leitura (PPEL) e ao Sistema de Bibliotecas. Seguir
oferecendo capacitações.

Valorização






Manutenção das visitas, como forma de manter contato mais
próximo, aumentar a integração com o Sistema de Bibliotecas
e valorizar o trabalho realizado nas comunidades;

Realização regular do pagamento do auxílio aos voluntários;
Aprofundamento das ações integradas (PPEL, Feira do Livro,
capacitações, etc.).

