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1. APRESENTAÇÃO
O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), órgão subordinado a Diretoria do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), criado em
1992, por meio do Decreto Presidencial nº 520, tem por o objetivo principal ampliar o número
de bibliotecas públicas e comunitárias no país e, apoiar e fortalecer as bibliotecas já existentes,
atuando de maneira a implantar um processo sistêmico, baseado em ações voltadas para a
interação e integração das bibliotecas em âmbito nacional.
Suas ações são fundamentadas na Lei no. 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a
Política Nacional do Livro e no Decreto no. 7559, de 01 de setembro de 2011 que dispõe sobre
o Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL.
Nos anos de 2004 a 2011 apoiou mais de 3.000 municípios brasileiros na implantação e
modernização de bibliotecas públicas municipais por meio do estabelecimento de contratos de
comodato para a doação de kits compostos por acervo, mobiliário e equipamentos
eletroeletrônicos. A partir de 2012 destinou seu foco na modernização de bibliotecas públicas
por meio do repasse de recursos financeiros, via o mecanismos de convênios, para os
Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas. Em 2013 elegeu a acessibilidade como foco de
sua ação de apoio a modernização de bibliotecas públicas no país.
Nesse contexto, apresentamos o Projeto Básico Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, onde
estão traçadas as diretrizes, metodologias e resultados esperados, com vistas a viabilizar esta
ação.

2. OBJETIVOS
O presente projeto tem por objetivo principal a ampliação e qualificação de 10 Bibliotecas
Públicas, mantidas por governos Estaduais ou Municipais, com vistas a se tornarem referência
na área em sua regiões.
Os objetivos específicos se configuram em:
- elaborar um diagnóstico acerca das condições de acessibilidade de 10 bibliotecas públicas
- qualificar os espaços e serviços de 10 bibliotecas públicas;
- capacitar os profissionais que atuam nessas bibliotecas;
- promover a constituição de uma rede cooperativa entre as 10 bibliotecas públicas;
- registrar a metodologia adotada com vistas a criar material instrucional para apoiar as mais
de 6.000 bibliotecas públicas no país.

3. JUSTIFICATIVA
Este projeto visa colaborar para o cumprimento das metas estipuladas no Plano Nacional de
Cultura (PNC), instituído por meio da lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Dentre as metas
para serem alcançadas no prazo de dez anos, destacamos neste projeto as metas de que 50%
das bibliotecas públicas sejam modernizadas e que 100% das bibliotecas públicas atendam
aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvam ações de promoção da fruição cultural
por parte das pessoas com deficiência.

Cabe lembrar que de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Norma
Brasileira 950 (NBR950), a acessibilidade é definida como "a condição para utilização com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos,
das ediﬁcações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação por uma pessoa com deﬁciência ou com mobilidade reduzida".
Esta iniciativa está alinhada com a Declaração dos Direitos da Pessoa Usuária dos Serviços
Prestados por Profissionais da Informação, da Internacional Federation of Librarian Association
(IFLA), de 29 de março de 1999, que conclama os bibliotecários a “garantirem e facilitarem o
acesso a todas as manifestações do conhecimento e da atividade intelectual; a adquirirem,
preservarem e tornarem acessíveis a mais ampla variedade de materiais que reflitam a
pluralidade e a diversidade da sociedade”.
É determinante para o país ampliar o número de bibliotecas públicas acessíveis e estabelecer
diretrizes específicas para pautar o trabalho de bibliotecários que atuam na área, beneficiando
assim os cidadão, usuários desses serviços e espaços, que possuem necessidades especiais,
seja em decorrência de envelhecimento, no acesso, uso e produção de conhecimento.
Ao apoiar 10 bibliotecas públicas para se transformarem em referência na área em suas
regiões e compartilhar os resultados dessa ação com todas as bibliotecas públicas brasileiras o
SNBP estará colaborando para a formação de uma sociedade mais inclusiva, que reconheça e
valorize as diferenças entre as pessoas e, promovendo uma melhor qualidade de vida para
todos.

4. PÚBLICO
O projeto tem por público direto a população (usuários/leitores) com necessidades especiais
atendida pelas 10 bibliotecas públicas que farão parte do projeto, e os bibliotecários e
profissionais que atuam nas mesmas.
Como público indireto as mais de 6.000 bibliotecas públicas que serão beneficiadas com o
material instrucional produzido e compartilhado como produto final do projeto.

5. METODOLOGIA
Esta ação será implementada por meio do repasse de recursos financeiros a uma Instituição
Pública, ou Entidade Privada Sem Fins Lucrativos, selecionada por meio de Edital de Chamada
Pública a partir da apresentação de um projeto técnico que terá sua execução acompanhada e
supervisionada pelo SNBP.
A Instituição selecionada deverá ter experiência comprovada na área e sua finalidade deverá
ter relação direta com as características dos programas e ações se propõe. Além disso, deverá
também ter capacidade técnica para atuar em todas as linhas propostas neste projeto básico.

5.1 Diretrizes gerais do projeto a ser apresentado
O projeto deverá contemplar a execução de um diagnóstico nas 10 bibliotecas indicadas, a
atualização e qualificação de seu acervo, o acesso a tecnologias assistivas, a capacitação da
equipe da biblioteca, o fomento a constituição de uma rede de bibliotecas acessíveis e a
produção de material orientador a outras bibliotecas públicas do país.
O objeto e os objetivos do projeto não devem contemplar ações que envolvam obras de
construção ou reforma de espaços.
A seguir são apresentados os objetivos detalhadamente:

Diagnóstico: identificar a condição de acessibilidade das 10 bibliotecas públicas selecionadas
pelo SNBP/DLLLB/FBN, para pautar a qualificação do seu acervo, aquisição de equipamentos,
necessidades de formação e capacitação de pessoal, fomento ao trabalho em rede e a
produção de material orientador.
Qualificação de acervo: prover as 10 bibliotecas com uma coleção de 300 livros de literatura,
em formato acessível e uma coleção de jogos e brinquedos especiais.
a) Para efeito deste Edital são considerados livros acessíveis, documentos bibliográficos
convertidos por meio de técnicas especializadas de adaptação, que proporcionem descrição,
ou narração das possíveis representações gráficas presentes na obra, nos formato Daisy,
Braille, livro falado (voz humana ou sintetizada), ou outro formato que permita o acesso de
pessoas com deficiência visual e/ou auditiva ao seu conteúdo.
b) A seleção dos títulos que comporão a coleção será realizada em conjunto com o SNBP e
não serão aceitos livros didáticos.
c) A composição e a quantidade da coleção de obras acessíveis, sejam elas bibliográficas ou
não, deverá levar em conta o resultado do diagnóstico.
d) A coleção de obras selecionadas deverá se constituir numa coleção indicativa, básica e
atualizada, em formato acessível, para apoiar aquisições de bibliotecas públicas em geral.
Acesso à Tecnologia Assistiva: prover as 10 bibliotecas com um kit de equipamentos e
softwares, assim como assessórios para melhor atender a pesquisa e leitura de pessoas com
necessidades especiais.
a) O kit deverá ser composto minimamente por:
4 computadores de mesa
1 máquina de datilografia Braille
1 impressora braile
1 Scanner com sintetizador de voz
1 Lupa eletrônica (ampliador)
1 Linha Braille
4 Software sintetizador de voz
b) A composição do kit de tecnologia assistiva deverá levar em conta o resultado do
diagnóstico.
Capacitação da equipe: realização de cursos e oficinas para os funcionários das 10
bibliotecas, in loco, para instruir as equipes no uso dos equipamentos, tecnologias, espaços e
atendimentos aos usuários com necessidades especiais.
a) Considerar a possibilidade de organizar pelo menos uma visita técnica a um centro de
referência em acessibilidade no país.
b) A capacitação deverá levar em conta o resultado do diagnóstico.
Fomento ao trabalho em rede: estimular a troca de informações e a cooperação entre as 10
bibliotecas públicas selecionadas e com outras redes.
a) Considerar a possibilidade de organizar um encontro nacional sobre acessibilidade em
bibliotecas públicas garantindo a presença dos coordenadores estaduais dos Sistemas de
Bibliotecas Públicas e de representantes das 10 bibliotecas contempladas nesse edital.
Produção de material orientador: impresso e em formato eletrônico, para apoiar a
qualificação dos espaços, serviços e atendimentos das bibliotecas públicas. O documento
deverá:
a) levar em consideração o resultado do diagnóstico.

b) conter diretrizes, orientações básicas sobre, acervo, espaço, serviços, fontes de
informação, gestão de espaços acessíveis, atendimento ao público, trabalho cooperativo,
entre outras questões.
c) ter uma tiragem de 6.000 exemplares impressos para serem distribuídos para todas as
bibliotecas públicas do país e o documento eletrônico deverá ser amplamente divulgado.
5.2 Seleção do Projeto e da Instituição
A avaliação dos projetos levará em conta os seguinte critérios:
a) Clareza e objetividade: coerência entre as ações propostas, a metodologia e os custos
apresentados.
b) Adequação de viabilidade: adequação do plano de trabalho à realização do objeto do edital,
inclusive quanto aos custos, cronograma e resultados previstos.
c) Sustentabilidade e continuidade: propostas que visem à continuidade das ações
apresentadas no projeto.
d) Antecedentes históricos e capacidade técnica da Instituição: experiência comprovada do
proponente

5.3 Seleção das Bibliotecas
As 10 (dez) bibliotecas a serem modernizadas serão selecionadas pelo Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas (SNBP), em conjunto com os Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas
(SEPB) e indicadas à entidadevencedora desse Edital.
Critérios para a seleção das 10 (dez) bibliotecas:
 Ser uma Biblioteca Pública Estadual ou Municipal;
 Contar com o apoio do governo local com vistas a garantir a continuidade da ação;
 Ter uma área, seção ou serviços destinados a pessoas com necessidades especiais;
 Contar com profissionais formados em Biblioteconomia atuando nessa área, seção ou
serviço;
 Possuir em sua estrutura física acessibilidade, ou seja, rampas, elevadores, banheiros
adaptados e etc.
 Estar localizada em zona urbana, de fácil acesso para a população, de preferência com
sistema de transporte urbano acessível e com instituição de ensino voltada para esse
público nas suas redondezas.
 Distribuição geográfica no país: serão beneficiadas, duas bibliotecas públicas por
região do país, a saber: norte, nordeste, centro-oeste; sudeste e sul;
Vale ressaltar que são consideradas Bibliotecas Públicas, as bibliotecas que tem por objetivo
atender, por meio do seu acervo e de seus serviços, os diferentes interesses de leitura e
informação da comunidade em que está localizada, colaborando para ampliar o acesso à
informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita. Bibliotecas que atendem a todos os públicos,
bebês, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade e pessoas com necessidades
especiais e são criada e mantida pelo Estado, ou Município.

6. RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO
a) Contribuir para ampliar o número de bibliotecas públicas referência na área de
acessibilidade nas 5 regiões do país, transformando-as em modelos para as outras
bibliotecas públicas brasileiras.

b) Criar uma metodologia de trabalho e atendimento ao público deficiente que possa ser
aplicada em outras bibliotecas públicas estaduais, municipais e comunitárias estimulando o
trabalho colaborativo.
c) Ampliar o acesso de pessoas com necessidades especiais à informação, à leitura e ao livro
com vistas a democratização da cultura e do conhecimento.
d) Modernizar o acervo, os serviços de 10 bibliotecas públicas e capacitar seus funcionários.

7. EQUIPE RESPONSÁVEL
A responsabilidade pela execução do Edital, acompanhamento e avaliação técnica do convênio
e das ações resultantes ficará sob a responsabilidade do Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas.

8. CRONOGRANA
Mês
Atividade
Lançamento do edital
Recebimento das
propostas
Seleção da Instituição
Celebração do convênio
com a entidade
selecionada
Monitoramento
(ação continua)

Set/2013

Out/2013

Nov/2013

Dez/2013

Jan/2014

Fev/2014

x

x

x
x
x
x

9. ORÇAMENTO
Para a implementação deste edital os valores estimados a este certame serão R$ 2.700.000,00
(Dois milhões e setecentos mil reais), oriundos da LOA da Fundação Biblioteca Nacional, do
“Programa: 2027 – Cultura, Preservação, Promoção e Acesso”, da “Ação: 14U2 - Implantação,
Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais”, conforme disponibilidade
financeira do exercício de 2013.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013.

Elisa Machado
Coordenadora Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas
Fundação Biblioteca Nacional

