
Ministério do Turismo 
e IBM apresentam

// PROVOCAÇÕES INICIAIS_

// CURADORIA_

CONVOCATÓRIA BIBLIOHACK
LAB_02 [BHL_02]

Nesta chamada aberta, propomos um repensar sobre as práticas de mediação de leitura, de letramen-

to midiático informacional e de formação de leitores críticos e sensíveis no contexto da cultura digital 

e da sociedade em rede. Quais são as habilidades e competência necessárias para um leitor-cidadão 

do século XXI? Como criar experiências inovadoras com inspiração nas experiências sociais de leitura 

das comunidades, seja a partir de bibliotecas públicas, comunitárias, escolares, ou mesmo nas salas 

de aulas e em projetos culturais ou de educação social?

Buscamos profissionais e estudantes universitários de diferentes áreas, interessados em compor uma 

equipe de autores de práticas inovadoras de leitura e formação de leitores dentro deste contexto. 

Convocamos pessoas interessadas em percorrer juntamente com a equipe do BiblioHack LAB uma 

jornada de exploração, aprendizagem e criação de uma publicação interativa com uma série de ativi-

dades para bibliotecas, escolas e outros espaços de mediadores de leitura.

Selecionaremos dez coautores para a 2ª edição do caderno BIBLIOARTE LAB Experiências criativas 
com leitores do século XXI, que durante os meses de abril, maio e junho de 2021, participarão de 

uma residência criativa para modelagem didática realizada remotamente, em parceria com a Bibliote-

ca Pública Estadual Minas Gerais. Um percurso de aprendizagem e criação colaborativa das ativi-

dades para a publicação. Nesse itinerário o grupo irá explorar as novas dimensões relacionais, de in-

teratividade, de criação e autoria a partir de linguagens  e processos informacionais digitais, e propor 

atividades que possam ser realizadas para crianças, jovens e adolescentes, e que sugiram caminhos 

para uma apropriação criativa dos mesmos na formação de leitores. 

A publicação resultante desse laboratório contará com uma tiragem impressa de 2 mil exemplares pra 

distribuição gratuita para bibliotecas públicas e comunitárias, e uma publicação digital interativa de 

livre distribuição também gratuita.

A seleção dos participantes para o residência [BHL_02] será realizada por profissionais do próprio 

programa e das organizações parceiras e o resultado será publicado no dia 05 de abril de 2021.

// SUPORTE FINANCEIRO_
Cada um dos dez participantes selecionados receberá como apoio para financeiro o valor total de 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em caráter de bolsa.

// INSCRIÇÃO_
Os profissionais ou estudantes universitários interessados em participar da convocatória [BHL_02] 

devem preencher até o dia 30 de março de 2021 o formulário online disponível em:

bibliolab.com.br/bibliohacklab

// PRÁTICAS INOVADORAS DE LEITURA 
    E FORMAÇÃO DE LEITORES DO SÉCULO XXI


