Abril Livros Mil
02 de Abril » Dia Internacional do Livro Infantil
23 de Abril » Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

“O mesmo livro
pode ser muitos
livros diferentes”

Campanha de troca e oferta de Livros

“O mesmo livro pode ser muitos livros diferentes”
Integrada no Programa “Abril Livros Mil” para comemorar o Dia Internacional do Livro
Infantil (2 de Abril) e o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 de Abril), a
Biblioteca Municipal, em parceria com as Escolas do Município, promove uma campanha de
troca e oferta de Livros. Com esta iniciativa procura-se chamar a atenção para os livros... os
livros de que não se fala. Os livros guardados num armário, que se leram uma vez...!
Aberta a toda a população do município, esta campanha decorre no átrio da Biblioteca
Municipal e nas instalações das Bibliotecas Escolares, entre os dias 2 e 23 de Abril, podendo
ofertar ou trocar os seus livros nos respectivos horários de funcionamento.
O objectivo é criar um estímulo nas novas gerações e na população em geral com vista a
intensificar a curiosidade e o apreço pelo livro, para a descoberta emocionante dos tesouros
que a leitura encerra.
Mesmo que o prazer de ler se tenha perdido (mesmo que diga que não gosta de ler!), este
prazer não está muito longe.
Está apenas perdido. É fácil de encontrar. Mas é preciso saber que caminhos se devem seguir
para o encontrar.
O encanto da leitura ultrapassa a capacidade do escritor; tem a ver com o sentirmos que um
romance, um poema ou um conto, tudo isso se relaciona connosco. Os livros não são
conhecidos até os abrirmos; aguardam comentários e opiniões. Alguns são melhores que
outros mas cada leitor constrói leituras... as suas leituras!!!
Eis o que queremos dizer com “O mesmo livro pode ser muitos livros diferentes”.
É por este motivo que convidamos os Oliveirenses a aderirem a esta iniciativa, a mexerem nos
seus livros, a virem às suas Bibliotecas entregar as “suas leituras” e descobrirem novos livros.
Os livros entregues serão a história de leitores comuns, pessoas que, através da vida,
escolheram certos livros e não outros.
E se descobrir, enquanto procura nos seus armários, que não tem nenhum livro para oferecer
ou trocar, venha na mesma: quem sabe se alguém não deixa cá AQUELE LIVRO?! Se
descobrir que não se consegue desfazer de nenhum, pelo menos pensou no amor e prazer
que tem pela Leitura e pelo Livro. É que, de uma maneira ou outra, quando um livro nos
chega às mãos, passa a ser nosso, exactamente como dizem as crianças: «É o meu livro!!!».
Participação:

Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro

