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Distribuição Gratuita

Abril - Comemorações da Literatura Infantil
O Patinho Feio, O Valente Soldadinho de Chumbo,
A pequena sereia, provavelmente você já leu alguma
dessas histórias para seus filhos. Pois saiba que o
Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril), foi
instituído em homenagem ao aniversário do escritor
desses clássicos infantis: o dinamarquês Hans
Christian Andersen.
Andersen viveu no século XIX e criou histórias aHans C Andersen
partir de experiências de sua própria vida, misturadas a muita
fantasia. Ao todo Andersen escreveu mais de 150 contos de fadas. Ele
dizia que sua própria vida era um conto de fadas e tinha vergonha por
ser muito alto e ter traços considerados delicados e a voz fina. As
pessoas não o compreendiam direito. Às vezes ficava muito nervoso
com isso. Não por acaso, nos contos de fadas de Andersen, o amor e a
amizade sempre vencem. Ele nasceu pobre e foi adotado por um
homem rico até que, aos poucos, conseguiu reconhecimento público
por seu talento.
Já em 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil,
também como homenagem ao nascimento de um grande escritor, o
brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948), a quem é atribuído o mérito
de criar a literatura infantil no Brasil.
Seu primeiro livro infantil foi A Menina do Narizinho Arrebitado
(1920). Os personagens do Sítio do Picapau Amarelo viveram
aventuras no espaço, na natureza, em outros
países e até em outras épocas. Ao introduzir
lugares, ocasiões e personagens históricos nos
livros de ficção, Lobato instiga a curiosidade das
crianças, tratando de forma lúdica o que elas
aprendem na sala de aula. O autor escreveu ainda
livros paradidáticos, entre eles, a Aritmética da
Emília, de 1935 e Geografia de Dona Benta, do
mesmo ano. O Sítio do Picapau Amarelo tornou-se
um marco da televisão brasileira no ano de 1952, apresentando outra
forma de cultura e diversão para as crianças, além de levar histórias
de qualidade para as que não tinham acesso aos livros.
fonte: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer

Exposições e Painéis-Alusivos às seguintes comemorações de abril:
02 - Dia Internacional do Livro Infantil
Turminha do Sítio
do Picapau Amarelo

18 - Dia Nacional do Livro Infantil
19 - Dia do Índio
21 - Tiradentes

Boletim Informativo
Novas Aquisições
Veja algumas das últimas aquisições da Biblioteca:
Gossip Girl: é Você que Eu Quero - v.6, Cecily Von Ziegesar
The 39 clues - O Ladrão de Espadas - v.3, Peter Lerangis
Pureza Mortal , Nora Roberts
Querido Diário Otário - v.10 , Jim Benton
Princesa Mia - v.9, Meg Cabot
Noites de Tormenta, Nicholas Sparks
«Bilionários por acaso»
A história real de dois
estudantes que criaram
o Facebook (site de
relacionamentos).

Como mudar o que mais irrita no casamento, Gary Champman
Querido e devotado Dexter, Jeff Lindsay
Clarice Bean, Não Olhe Agora!, Lauren Child
Bilionários por acaso, Ben Mezrich

Dica de Leitura: "Um País chamado Infância”
Como um contador de histórias, o autor Moacyr Scliar evidencia
em cada crônica o relacionamento entre pais e filhos.
É uma viagem no túnel do tempo. Podemos com a leitura pegar
carona em sua viagem pelo mundo infantil e termos a grata
surpresa de reviver a criança adormecida dentro de nós.
A crônica “Deixa a Luz Acesa Pai” faz um paralelo com nossos
próprios temores e a necessidade de mantermos dentro de nós uma
luz de esperança em nosso próprio caminho pela vida.

Com humor e leveza,
o autor nos convida a
lembrar momentos
inesquecíveis da
infância e da relação
entre pais e filhos.

Não é possível ficarmos indiferentes, pois, com mestria, o autor
consegue, como poucos, captar a sensibilidade da alma humana,
refletindo em cada linha os pais que somos ou seremos.
Essa obra retrata com humor e carinho a importância da troca de
energia e do crescimento interior mútuo entre pais e filhos, quando
essa relação é alicerçada na verdade e no amor.
Enfim, Moacyr Scliar é poesia, alegria e certeza de uma boa
leitura.

Você sabia...
ü
Muitas personalidades da cultura brasileira foram
frequentadoras da Biblioteca Nacional. Carlos Drumond de
Andrade gostava de ler na mesa de número quatro da biblioteca.
Caso a encontrasse ocupada, não tinha dúvidas: pedia para algum
funcionário despejar o leitor desinformado.

«Bíblia Mogúncia»
Primeira bíblia
impressa (1462).
Um dos exemplares
mais raros da
Biblioteca Nacional.

ü
Protegida pelos cuidados da Biblioteca Nacional há um livro
sagrado que possui pouquíssimos exemplares. Trata-se da Bíblia
Mogúncia, a primeira bíblia que traz informações tipográficas: a
data, o lugar e o nome de quem a imprimiu. Dizem que a biblioteca
de Washington, a maior do mundo, já ofereceu um prédio em Nova
Yorque em troca de um exemplar. E não conseguiu fechar negócio.
ü
Em 1914, a Biblioteca Nacional criou o primeiro curso de
Biblioteconomia da América Latina - antes mesmo de países como a
França. Hoje, ele funciona na Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
fonte: Revista Brasil - Almanaque de cultura popular

Ano 2 - Número 15
Notícias Literárias
O Ministério da Cultura, através do projeto «Mais Cultura», está
subsidiando a assinatura anual de 12 revistas de conteúdo focado
prioritariamente na área de Cultura e ainda Sociedade, Artes,
Política e Economia. Essas serão distribuídas a sete mil Pontos de
Leitura, Cultura e Bibliotecas Públicas, sem que os custos sejam
repassados aos beneficiários. Neste sentido, a Biblioteca Pública de
Franca foi reconhecida pelo Ministério como fundamental para a
promoção da leitura no Brasil. Após ser uma das selecionadas foi
contemplada com as seguintes publicações de impressão mensal:
Revista Brasileiros

Revista Carta na Escola

Revista Cult

Revista Fórum

Revista Viração

Revista Le Monde Diplomatique Brasil

Revista Rolling Stones

Revista Caros Amigos

Revista Raça Brasil

Almanaque Brasil de Cultura Popular

Revista Piauí

Jornal Rascunho

Revistas do Projeto
«Mais Cultura»

Informamos ainda que, estas publicações já se encontram
disponíveis para apreciação dos usuários.

Conheça um Autor: Moacyr Scliar
“Para escrever, a gente tem que se sentir um pouco triste. Há um
grau ideal de desconforto que nos ajuda”. Era nessa ideia que o
saudoso escritor Moacyr Scliar acreditava. Autor de 74 livros de
vários gêneros, como romances, contos, ensaios, crônicas, ficção e
infantojuvenil, Scliar morreu no último dia 27 de fevereiro, em Porto
Alegre. Consagrado pela sua obra, o escritor ocupava a cadeira 31
da Academia Brasileira de Letras.
Além de escritor, foi professor na Brown University e na
Universidade do Texas nos Estados Unidos. Frequentemente era
convidado para conferências e encontros de literatura no Brasil e no
exterior. Sua formação, porém, era de médico, especialista em
Saúde Pública e doutor em Ciências.
Duas situações influenciaram muito a sua obra. Uma foi o fato de
ser filho de imigrantes. A outra influência é a sua formação de
médico de saúde pública, que lhe oportunizou uma vivência com a
doença, o sofrimento e a morte, bem como um grande conhecimento
da realidade brasileira. O que é perceptível em obras ficcionais,
como “A Majestade do Xingu” e não-ficcionais, como “A Paixão
Transformada: História da Medicina na Literatura”.
Um de seus livros já foi inclusive tema de vestibular: “O mistério
da casa verde”. Outra leitura muito solicitada para trabalhos
escolares é “Ciumento de Carteirinha”.
Scliar era considerado um dos escritores mais representativos da
Literatura Brasileira Contemporânea. fonte: www.scliar.org/moacyr

Participe: Para sugestões, elogios, críticas ou mesmo se desejar
receber o boletim informativo, basta enviar e-mail para
biblioteca.central @franca.sp.gov.br, ou entrar em contato através dos
telefones (16)3711-9257 ou 3711-9208.
A biblioteca agradece a colaboração.

Moacyr Scliar
escritor brasileiro,
médico e professor
universitário.

biblioteca.central@franca.sp.gov.br
biblioteca.estacao@franca.sp.gov.br

Biblioteca Pública
Municipal

Biblioteca Pública Municipal

“Dr. Américo Maciel
de Castro Júnior”

Associe-se à Biblioteca, leia, incentive a leitura!

Av. Champagnat, 1808
Centro - Franca - SP
CEP 14400-320
(16) 3711-9208
3711-9229
3711-9257
Horários de
Funcionamento:
Segunda a Sexta
08:00 às 20:00h
Sábados:
09:00 às 13:00h

Biblioteca Pública
Municipal Sucursal
“Prof. Olegário Ferreira”

Av. Frei Germano, 2095
Estação - Franca - SP
CEP 14405-215
(16) 3723-5507
Horários de
Funcionamento:
Segunda a Sexta
08:00 às 18:00h
Sábados:
09:00 às 13:00h

Para utilizar o serviço de empréstimo domiciliar o interessado
deverá fazer a sua carteira de leitor trazendo:
l
Documento (RG, RG Escolar, CNH ou Certidão de Nascimento);
l
1 foto 3x4, recente;
l
Comprovante de residência (Luz, Água ou Telefone) do mês.

Informações importantes
l
Menores de 16 (dezesseis) anos devem ser autorizados pelos pais

ou responsáveis para empréstimo de livros.
l
O usuário

é responsável por sua carteira de leitor, que é pessoal
e intransferível.

l
Se houver

dano ou extravio do livro emprestado, é obrigatória a
reposição com um livro de mesmo título.

l
Em

caso de atrasos, haverá cobrança de multa, no valor de
cinquenta centavos (R$ 0,50) por livro, por dia de atraso.

l
Em caso de perda do livro, a reposição por outro de mesmo título

não isenta o pagamento da multa correspondente ao atraso,
caso este tenha ocorrido.
l
As obras

em empréstimo domiciliar podem ser renovadas, na
data do vencimento, pessoalmente ou pelo telefone, por uma
única vez.

l
Livros atrasados não podem ser renovados por telefone.
Prefeito Municipal
Sidnei Franco da Rocha
Secretária Municipal de
Educação
Leila Haddad Caleiro
Bibliotecária responsável:
Clemência Aparecida
Canoas de Andrade
CRB-8: 8075

Serviços oferecidos pela Biblioteca Pública
l
Internet

l
Consulta

e empréstimos de livros

l
Consulta

a jornais e periódicos

l
Caixa
Elaboração visual do
Boletim Informativo:
Vera Lúcia Machado

gratuita para pesquisa

escolar

l
Hora

de Leitura

do Conto

l
Brinquedoteca
Conteúdo Informativo
Equipe da Biblioteca

l
Gibiteca

Biblioteca Pública Municipal
“Dr. Américo Maciel de Castro Jr”
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