ABRIL
LIVROS
MIL

Dia Internacional do Livro Infantil
2 de Abril
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
23 de Abril
Programa

Campanha “Livros à Solta”
Com distribuição e circulação de livros por diversos pontos do Concelho.
São livros em vários locais de Oliveira de Azeméis (bancos de jardim,
autocarros, muros, farmácias, lojas, etc.), que as pessoas podem levar para casa
ou ler no próprio local, sendo sensibilizadas através de uma nota deixada nos
livros, para devolverem posteriormente o livro à Biblioteca Municipal, que
promove a sua circulação entre a comunidade.
De 23 de Abril de 2006 a 23 de Março de 2007
Destinado ao público em geral

Projecto “Livros Trocados”
Projecto de rede itinerante de leituras de literatura juvenil nas escolas do
Concelho.
De 23 de Abril de 2006 a 23 de Abril de 2007
Destinado às EB 2,3 e Secundárias do concelho

Campanha de Troca de Livros
“O mesmo livro pode ser muitos livros diferentes”
A decorrer nas instalações da Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis e
aberta a toda a população do Concelho, para troca de livros que já não se lêem
e que poderão ser lidos por outros leitores. Os livros recolhidos no final da
campanha são oferecidos a uma instituição de solidariedade.
De Abril a Junho de 2006
Destinado ao público em geral

Concurso Infantil “Lengalengas”
Criação de lengalengas sobre o livro e a leitura com divulgação dos trabalhos e
premiados no Dia Mundial da Criança 1 de Junho
Mês de Abril
Destinado às escolas do 1º ciclo do concelho

Fórum On-line
“Os Direitos do Leitor”
Conversas sobre livros e os Direitos do Leitor com personalidades públicas.
Dia 21 de Abril
Em www.azemeis.com Fórum Os Direitos do Leitor

Feira do Livro “Livros Mil”
Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
De 20 a 27 de Abril
Destinado ao público em geral

Para mais informações contactar:
Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis
Tel. 256 688 367 | biblioteca@cm-oaz.pt

biblioteca oliveira de azeméis

