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No dia 23 de Abril comemora-se, por todo o Mundo, o
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, instituído
pela Conferência Geral da UNESCO a 15 de Novembro de
1995.
O dia 23 de Abril é uma data simbólica para a literatura
mundial pois nesta data e no mesmo ano de 1616
faleceram os grandes autores Cervantes, Shakespeare e
Inca Garcilaso de La Vega. É também a data de
nascimento ou de morte de outros autores proeminentes
tais como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Pla de Josep e Manuel Mejía Vallejo.
Também no dia 1 do mês de Abril se comemora o Dia
Internacional do Livro Infantil, dia em que nasceu o
escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. “A minha
vida é um conto maravilhoso”, disse este autor em «O
conto da minha vida». Falando assim, o escritor pode
não ser identificado à primeira pelo leitor menos atento.
Mas se falarmos no «Patinho Feio», «A Pequena Sereia»
ou «O Soldadinho de Chumbo», certamente que a
memória relembrará.
Desde o ano de 2000 que a Biblioteca Municipal de
Oliveira de Azeméis se associa a estas efemérides e, neste
âmbito, tem desenvolvido todo um conjunto de acções
comemorativas do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor e do Dia Internacional do Livro Infantil.
Com o projecto “Abril Livros Mil” a Biblioteca Municipal
pretende desenvolver actividades que ocorrerão durante
todo o mês de Abril, em Oliveira de Azeméis, e que têm
como principais objectivos a comemoração destas datas
e a sensibilização da comunidade para a importância da
Leitura e do Livro, enquanto objecto de fruição
proporcionador de lazer, cultura e informação.
É um projecto que conta com campanhas e actividades
diversas direccionadas à comunidade em geral e para
públicos mais específicos, como crianças e jovens.

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
Telef. 256 688 367 | biblioteca@cm-oaz.pt

Campanha “O mesmo livro pode ser muitos livros diferentes”
Para comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca Municipal
promove uma campanha de troca 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 concelho, esta campanha decorre na Biblioteca Municipal
durante o mês de Abril, podendo trocar livros entre as 09:30h até às 17:30h.
O nosso objectivo é incentivar os hábitos de leitura na comunidade, e 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, guardam 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 à sua Biblioteca entregar as “suas leituras” e descobrir novos livros.
Os livros entregues na Biblioteca 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 trocar,
venha na mesma à Biblioteca: 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!!!».

Projecto “Livros à Solta”
A ideia a propor-lhe é tão simples quanto isto: a partir de 23 de Abril irá encontrar alguns
livros em cafés e noutros lugares públicos do concelho. Pegue num, leia-o ou, ou se quiser,
leve-o para casa. Demore o tempo que for preciso. Depois de acabar de o ler expresse nele a
sua opinião e as emoções despertadas pela leitura.
Escreva tudo o que sentir no momento em que o fizer. O que pedimos a seguir é que deixe
o livro na Biblioteca Municipal para que outra pessoa o possa ler com o mesmo entusiasmo
e amor. O objectivo é abranger o maior número de munícipes neste projecto que se
prolongará por um ano. Para lhe dar seguimento bastará apenas que reserve um pouco do
seu dia à leitura. No dia 23 de Abril vá a um café e comece a ler. Será a sua homenagem ao
Dia Mundial do Livro!
Obrigada pela sua participação.
Para mais informações contactar:
Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis
Tel. 256 688 367 | biblioteca@cm-oaz.pt
biblioteca oliveira de azeméis
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