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  A visão restritiva da biblioteca como fornecedora de acesso ao conhecimento
registrado vem passando por modificações, cada vez mais o discurso e o
conceito de biblioteca estão centrados nas pessoas e menos no acervo. 
     A Biblioteca passa a ser percebida não apenas como um espaço que auxilia
no acesso à informação, mas também como um agente na construção do
conhecimento e promoção cultural.
    Considerando este cenário e a nova postura da Biblioteca Universitária da
Udesc, que busca se consolidar como um espaço criativo e de
compartilhamento de ideias e conhecimento, o Projeto Biblioteca Portas
Abertas pretende concretizar essa nova imagem junto à comunidade
universitária, sendo capaz de integrar cultura, arte e informação em um mesmo
espaço. Trata-se de investir no potencial de produzir e convergir saberes, e não
apenas priorizar o silêncio da Biblioteca. 
    O projeto consiste na oferta de ações periódicas de incentivo à leitura e
promoção cultural, possibilitando a integração da biblioteca com a
comunidade universitária e comunidade externa.
      Dentre as ações propostas no projeto Biblioteca Portas Abertas, estão: 

    Estas ações compõem o projeto Biblioteca Portas Abertas, contemplado e
financiado pelo Edital Campus de Cultura da Udesc 2021.



CONVITE

Oficina 05



OFICINEIRA

Karin Vanelli é Bibliotecária, psicanalista,
aplicadora de biblioterapia, podcaster e

youtuber no @ditoefeitoliterario, projeto
de extensão que trata do efeito reflexivo e

terapêutico da literatura.
 

instagram: @ditoefeitoliterario



OBJETIVOS 
DO ENCONTRO

O encontro de Biblioterapia presencial fez parte da
programação da Semana do Livro e da Biblioteca de 2022,

da Biblioteca Central. 
A Biblioterapia pode ser considerada uma atividade
terapêutica que é realizada através da leitura. É um

encontro de literatura em que você ouve histórias, trechos
literários, poemas, etc. que vão abordar determinada

emoção.
O encontro de Biblioterapia teve o intuito de trazer a

reflexão aos participantes em relação à temática "cansaço". 
 



O ENCONTRO

A oficina ocorreu na Biblioteca Central da UDESC, na sala
dinâmica (3º andar do prédio), no dia 27 de outubro de 2022,
ocorrendo a partir das 14h.

A quantidade de participantes era de 11 pessoas.

O encontro ocorreu com a ministrante lendo trechos de livros
que abordassem a temática "cansaço", e trazia junto reflexões,
como por exemplo: "o que te cansa?" "pense em um local que
te remete a descanso", e nos momentos de reflexões, os
participantes fechavam os olhos e se colocavam da maneira
que mais agradasse, e trouxesse conforto. 
Após cada sessão de reflexão, era debatido sobre os
sentimentos que a leitura e o momento traziam.




