
Construindo uma Minas Leitora: o retrato das bibliotecas públicas de Minas Gerais

Sumário .................................................................................  05

Apresentação .........................................................................  09

Prefácio .................................................................................  11

1. O que é a biblioteca pública municipal ................................ 17

2. A Superintendência de Bibliotecas Públicas e seus dados

cadastrais ..................................................................   20

3. O SEBPM: Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais

de Minas Gerais .................................................................  27

4. A base de dados do SEBPM ................................................  30

4.1 Apresentação dos dados levantados em 2007 .....................  93

4.2 Cursos de capacitação em gestão de bibliotecas .................  68

4.3 Uma ação de incentivo à leitura: Exposições literárias

itinerantes .................................................................... 73

4.4 Rede de bibliotecas-pólo em Minas Gerais ........................... 77

5. Perfil da biblioteca pública municipal de Minas Gerais..... . 81

6. Conclusões e recomendações .......................................   85

7. Anexos

7.1 Modelo do formulário adotado .no recadastramento

de 2007 ............. ............................ .............................. 93

7.2 Gráficos....................................................................  103

7.3 Mapas ................. ...................................................... 124

. Municípios contemplados pelo projeto Construindo uma Minas

Leitora .................................................................... 124

. Municípios contemplados pelo projeto Livro Aberto ......  125

. Municípios cujos gestores da biblioteca pública participaram

de cursos de capacitação .........................................  126

. Municípios cujas bibliotecas públicas receberam visitas 

técnicas da equipe de bibliotecários da 

Superintendência ....................................................  127



Construindo uma Minas Leitora: o retrato das bibliotecas públicas de Minas Gerais

. Municípios que realizaram eventos com as exposições

literárias produzidas pela Superintendência ................. 128

. Municípios cujas bibliotecas públicas estão ligadas à

Internet .................................................................. 129

• Bibliotecas públicas que contam com associação de

amigos ................................................................... 130

7.4 Listas

. Municípios que não responderam cadastramento até 22 de 

outubro de 2007 ....................................................... 131

. Municípios cujas bibliotecas estão localizadas dentro de 

escolas .................................................................... 132

. Municípios cujas bibliotecas públicas têm acervos com mais de 

20.000 volumes ....................................................... 133

• Municípios com bibliotecas públicas que contam com

bibliotecários ........................................................... 137

. Municípios contemplados pelo projeto Construindo uma Minas 

Leitora, em 2006/2007 .............................................. 139

• Municípios contemplados pelo projeto Livro Aberto, em

2005/2007 .............................................................. 144

. Exposições bibliográficas itinerantes...........................  147


