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OBJETOS DE APRENDIZAGEM: CONHECENDO A DINÂMICA DA BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

      
 
 
Introdução 
 
        Tutorial sobre aspectos diferenciais da dinâmica dos recursos e dos serviços de 

uma Biblioteca, de um Arquivo e de um Museu.  

 

Objetivos 

      Este objeto constituir-se-á em recurso digital, tendo como objetivo principal 

contribuir para a construção do conhecimento sobre a dinâmica dos recursos e 

serviços que são oferecidos em uma Biblioteca, em um Arquivo e um Museu.  

Terá como usuário não somente alunos matriculados em disciplina presencial: 

Introdução às Ciências da Informação (BIB03077); Seminário de Leitura 

(BIB03309), Tópicos Especiais em Recursos e Serviços de Informação (BIB03042) e 

a distância: Bibliotecas Públicas (BIB03322) e Processo de Dinamização de 

Bibliotecas (BIB03308) dos cursos de Graduação em Ciências da Informação 

(Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia) mas também, toda e qualquer pessoa 

interessada em conhecer e utilizar os recursos e serviços da Biblioteca, do Museu e 

do Arquivo em sua comunidade. Será preparado por meio de aplicativos e/ou 

programas gratuitamente na internet e será disponibilizado via web de acordo com 

as recomendações da SEAD.  

 

Metodologia 

      Este objeto constará de: a) apresentação em PowerPoint; b) vídeo; c) guia de 

orientação ou utilização contendo aspectos conceituais e operacionais da dinâmica  

dos recursos e serviços da Biblioteca, Museu e Arquivo como ferramenta 

indispensável a todos os cidadãos no processo de busca e acesso à informação e à 

construção da cidadania. Também serão registrados nesse guia os princípios que 

nortearam a sua concepção e a sua utilização. Pode ser ressaltado que, o objeto de 

aprendizagem a ser preparado poderá também ser utilizado fora da web em 
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diferentes de ensino e de aprendizagem: palestras, painéis, estudo individual, 

seminários, entre outros.  

 

 Resultados 

      O oferecimento da disciplina à distância BIB03322-Bibliotecas Públicas motivou 

com o desdobramento relacionado as atividades dos alunos à elaboração de um 

objeto de pesquisa para investigar a situação atual das bibliotecas públicas do Rio 

Grande do Sul, à luz do Manifesto da Unesco e das Normas da IFLA para a 

Biblioteca Pública. 

 

Conclusões 

       A preparação deste objeto de aprendizagem levará em consideração outros 

objetos já elaborados e disponíveis para uso, de modo que sua utilização pode ser 

efetivada de modo integral. 

 

 

Palavras-Chaves: 

         Bibliotecas Públicas, objetos de Aprendizagem, ensino à distância. 


