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▪ TIPOLOGIA: Pública Estadual.

▪ ORGÃO VINCULADO: Sec. de Cultura

do Amazonas.

▪ LEI DE CRIAÇÃO: 1870

▪ INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO: 1907

▪ ÚLTIMO PERÍODO DE 

RESTAURAÇÃO : 2007- 2013

Biblioteca Pública 

do Amazonas



Biblioteca Pública 

do Amazonas



BIBLIOTECA PÚBLICA DO 
AMAZONAS

2013-2015

Jornal Acrítica: 24/ 02/2016

•Atividades culturais esporádicas;

•Cobrança da comunidade por 
dinamização da Biblioteca;

•Distanciamento do público.

Biblioteca Pública do 

Amazonas



CRIAÇÃO  DA 

DIVISÃO DE 

CULTURA E 

EXTENSÃO

▪Ações culturais e 
eventos; 
▪Visitas monitoradas;
▪Acervo Audiovisual;
▪Atividades de 
Extensão;

2016



2016

Portal G1: 24/ 04/2016

1ª Feira de Troca de Livros e Gibis

CULTURA NA BIBLIOTECA



AÇÕES 

CULTURAIS



CARNAVAL DAS LETRAS
(Programação de Carnaval para crianças)



COLÔNIA DE FÉRIAS
(Atividades de recreação e leitura)

DIA DO LIVRO INFANTIL
(Visitas monitoradas e contação de histórias)



MOSTRA DE CINEMA BRASILEIRO
(Exposição de livros e exibição de filmes)

EXPOSIÇÃO DE QUADRINHOS



ORQUESTRA DE VIOLÕES DO AMAZONAS
(apresentação para estudantes de escolas 

públicas)

“ NÃO ME TOQUE, ESTOU CHEIA DE LÁGRIMAS”
(espetáculo de dança baseado na vida de Clarice 

Lispector)



CONVERSAS CARDEAIS

(Rodas de conversa relacionando 

a  literatura a temas atuais: 

sociedade, videogames, cinema e 

educação)



MOSTRAS DE ARTES VISUAIS

(Temática Regional)



“Lê pra mim?”
(Projeto de Incentivo à leitura de livros infantis brasileiros 

onde personalidades da mídia leem livros para alunos de 

escolas públicas)



Jan Santos (escritor)

“Não é fácil para um escritor independente levar
seu empreendimento adiante, e mais difícil ainda
por conta própria. Foi em 2016 que a Biblioteca
Pública do Estado do Amazonas primeiro me abriu
as portas, me convidando para lançar em suas
dependências meu segundo livro, e desde então, a
sucessão de parcerias para a realização de
lançamentos, ministração de oficinas e participação
em ações culturais não parou. Graças à Biblioteca,
meu trabalho passou a integrar a cena cultural
local, e certamente não sou o único autor a
partilhar desse sentimento.”

Apoio a escritores e artistas 

independentes

Jan Santos (escritor)



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituto Federal do 

Amazonas - Minicurso de 

ações culturais em Bibliotecas.

Universidade Federal do 

Amazonas - Palestras e 

programas de estágio aos 

estudantes de Biblioteconomia.

Secretaria Municipal de 

Educação - 2º Encontro dos 

Bibliotecários e Auxiliares de 

Biblioteca DDZ Norte.

Fundação Amazonas 

Sustentável - Virada 

Sustentável Manaus (3 

edições).



•Feira de Troca de Livros e Gibis;
•Atividades de promoção à leitura; 
•Lançamentos de livros; 
•Rodas de conversa; 
•Palestras; 
•Apresentações musicais e de dança; 
•Colônia de férias; 
•Bibliocine (exibição audiovisual); 
•Oficinas de criação em dança 
contemporânea, fotografia com 
smartphone, técnicas de publicação 
independente e escrita criativa; 
•Exposição temáticas de livros e 
quadrinhos; 
•Mostras de artes visuais; 

ATIVIDADES 
REALIZADAS

CULTURA NA BIBLIOTECA



•Serviço de informações turísticas; 

•Bibliotour “Conheça a Biblioteca”: 
uma atividade de visitas 
monitoradas pela Biblioteca que 
leva os visitantes a reconhecer a 
biblioteca como patrimônio 
cultural da cidade por meio de 
sua história e arquitetura, além de 
ser um espaço de interação e 
aprendizado.

ATIVIDADES 
REALIZADAS

CULTURA NA BIBLIOTECA



7620
Visitantes nas 
ações culturais

Qual o público alcançado???

RESULTADOS

CULTURA NA BIBLIOTECA



•O público começa a reconhecer a 
Biblioteca como um espaço dinâmico, que 
pode abordar temas atuais e pertinentes, 
além se se caracterizar como um local de 
cultura e lazer;

• Inserção da Biblioteca no cenário cultural 
da cidade;

•Mudança na percepção dos funcionários 
em relação à Biblioteca;

RESULTADOS

CULTURA NA BIBLIOTECA



•Convites para realização de 
atividades em outros bairros da 
cidade de Manaus e municípios 
do interior do Estado (Iranduba e 
Autazes);

•Visibilidade dentro da própria 
Secretaria de Cultura; 

•Apoio institucional para projetos 
culturais de circulação nacional;

RESULTADOS

CULTURA NA BIBLIOTECA



•Reconhecimento  com  premiação na 
7ª Edição do Prêmio Genesino Braga 
(promovido pelo CRB/11) na 
categoria Bibliotecário Destaque para 
o coordenador da Divisão de Cultura;

•Visibilidade na mídia local: jornais 
impressos, portais de notícias, blogs,  
redes sociais, programas de rádio e 
TV.

RESULTADOS

CULTURA NA BIBLIOTECA



Jornal do Comércio

Março 2019

2019

CULTURA NA BIBLIOTECA



• Apoio no Projeto “ Nem todo herói usa 
capa, alguns leem livros” IFAM e 
FCECON- AM

• Semana do Livro e da Biblioteca;
• Parcerias com o Liceu de Artes e Ofícios 

do Estado para apresentações 
artísticas;

• Programação em alusão aos 350 anos 
de Fundação da Cidade de Manaus e 
dos 150 anos da Lei de Criação da 
Biblioteca;

AÇÕES 
FUTURAS

CULTURA NA BIBLIOTECA



CULTURA NA 
BIBLIOTECA

RESULTADOS

Biblioteca Pública do Amazonas
Rua Barroso, n.57 – Centro -Manaus- AM

Seg. a Sex. 08h às 17h
Telefone: (92) 3234-0588/ 98233-3585

bpublica@cultura.am.gov.br
cultura.bpam@gmail.com

Biblioteca Pública do Amazonas
Rua Barroso, n.57 – Centro -Manaus- AM

Funcionamento: Seg. a Sex. 08h às 17h
Telefone: (92) 3234-0588

bpublica@cultura.am.gov.br

David Carvalho
davidcarvalho.bib@gmail.com

(92) 98233-3585
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