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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.
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https://www.udesc.br/noticia/biblioteca_central_da_udesc_faz_oficina_gratuita_de_introducao_a_meditacao_budista_na_quinta


OFICINEIRO

Rafael Marques de Albuquerque possui formação
acadêmica: bacharel e mestre em design pela

Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em
educação pela Universidade de Nottingham.
Professor na Universidade do Vale do Itajaí

(UNIVALI).
 

Experiência com meditação: membro da Sociedade
Teosófica desde 2012, Budista desde 2016,

presidente da Loja Teosófica de Florianópolis desde
2021. Palestrante sobre temas como meditação e

budismo desde 2014 e já participou de encontros e
retiros com o tema no Brasil, Inglaterra, Holanda e

Índia.
 
 instagram: @albumarques



OBJETIVOS 
DA OFICINA

A oficina teve por objetivo passar o conhecimento sobre a
história do Budismo, os objetivos da meditação, desafios

da meditação, estágios da meditação, técnicas de
meditação: mindfulness of breathing, metta-bhavana e

vipassana. Perspectivas críticas sobre meditação e
contemporaneidade.

 



A OFICINA

A oficina ocorreu na Biblioteca Central da UDESC, na sala
dinâmica (3º andar do prédio), no dia 13 de outubro de 2022,
ocorrendo a partir das 14h.

A quantidade de participantes era de 9 pessoas.
Rafael montou uma aula teórica e prática contendo slides com
textos e demonstrações de movimentos. 
Foram aplicadas aproximadamente 5 sessões de meditação, no
qual os participantes realizavam conforme as instruções do
ministrante, que os guiava com o auxílio de um sino. 
Após o término das meditações, era iniciado um debate sobre
quais sensações e sentimentos a meditação os trazia.




