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Génese do Projeto
A Biblioteca da FCT NOVA e os seus utilizadores foi o tema
proposto para um trabalho fotográfico a expor no dia da
comemoração dos 10 anos da Biblioteca em edifício próprio,
em novembro de 2016.
Neste aniversário, celebrámos:

Melhores condições de trabalho
Horário de funcionamento mais alargado
Criação de novos serviços
Novo software de gestão integrada da informação
Intensificação das dinâmicas culturais
Interação efetiva com a comunidade envolvente
Aposta no desenvolvimento das competências em Literacia

O percurso da exposição

Através do facebook institucional da Biblioteca da FCT NOVA foi
lançado este desafio para que outras bibliotecas pudessem receber a
exposição nas suas instalações. Desta forma, vários pedidos nos foram
chegando, a saber:

Bibliotecas da Universidade do Minho
Biblioteca da Faculdade de Psicologia da UL
Biblioteca José Saramago, Campus 2, IPLeiria
Biblioteca Geral da Universidade de Évora
Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja
Biblioteca Municipal de Marvila
Mais informação sobre as atividades culturais promovidas pela
Biblioteca FCT NOVA em https://bibliotecaunl.blogspot.com/

Itinerância da exposição

da Informação
Agregação de toda a coleção
Funcionários com formação mais especializada
Participação em projetos de âmbito nacional e internacional
Estabelecimento de novas parcerias

“Lervitar” na Biblioteca da Universidade do Minho,
Campus de Azurém, Guimarães, janeiro de 2017

“Lervitar” na Biblioteca da Universidade do Minho,
Campus de Gualtar, Braga, abril de 2017

Melhores infraestruturas computacionais
Aposta na inovação

“Lervitar” na Biblioteca da Faculdade de Psicologia da UL
setembro de 2017

Rodrigo Matos, o fotógrafo/aluno a quem lançámos o desafio com a
conivência de seis alunos da FCT, recriaram seis ambientes, qual
deles o mais conseguido.
Ler levitando (LERVITAR) introduz “a insustentável leveza da leitura” e
a imponderabilidade do prazer de estar num cenário forrado de livros,
mas que vai muito para além destes.
Após a inauguração da exposição intitulada “Lervitar” foi referido, de
forma informal, que dado ser uma temática de interesse para qualquer
biblioteca, seria interessante e oportuno que outros colegas
bibliotecários tivessem a possibilidade de a receber e, eventualmente,
ser o mote para discussões alargadas como:
para que serve uma biblioteca hoje em dia?
o que procuram os nossos utilizadores ?
de que forma podemos ir ao encontro das suas
necessidades/expectativas?
Estava, assim, lançado o desafio para que outros colegas se
juntassem nesta troca e partilha de experiências!

“Lervitar” na Biblioteca Geral da Universidade de Évora
De outubro a dezembro de 2017

“Lervitar” na Biblioteca José Saramago,
Campus 2, Politécnico de Leiria, jan e
fev 2018

“Lervitar” na Biblioteca Municipal de Marvila –
durante o mês de julho e agosto de 2018

Futuros intercâmbios

Dado serem várias as instituições interessadas, nasceu a ideia de
fazer um intercâmbio entre bibliotecas, independentemente da sua
tipologia, das atividades culturais, nomeadamente troca de exposições.
Exemplos
“Etnobotânica: plantas e património cultural”, exposição que esteve
patente na Biblioteca da FCT NOVA e que estará na Biblioteca da
Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga
“Aventuras do Brigadeiro Gerard” que será recebida pela Biblioteca da
FCT NOVA em novembro de 2018, proveniente da Biblioteca da
Universidade do Minho, Campus de Azurém, Guimarães

www.postersession.com

Procurávamos fotos diferentes/originais que dessem uma imagem não
convencional, e até se falou que estantes e livros poderiam aparecer
desarrumadas, onde os leitores (alunos) presentes deveriam transmitir
a ideia de que ler, estar e disfrutar deste espaço é algo apetecível e
contagiante.

