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• Fundada em 10 de setembro de 1956 e inaugurada em novembro do mesmo ano, durante
o mandato do Prefeito Osmar Cunha;
• Endereço: Rua João Evangelista da Costa, 1160 – Estreito, Florianópolis – SC;
• Telefone: (48) 3271-7914;
• Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h;
• O acervo registrado da Biblioteca: 72.401 obras e elas estão organizadas em: acervo
infanto-juvenil, acervo de acessibilidade, acervo literário, acervo de obras didáticas,
acervo de referências, acervo de periódicos e acervo de Santa Catarina;

SERVIÇOS
• Curso de pachtcolagem, curso de cartonagem, curso de feltro, curso de bonecas, curso de
motivos personalizados em tecido e feltro;
• Aulas de piano e informática básica;
• Exposições e apresentações culturais diversas;
• Projetos de cinema em que realizam exibição de filmes;
• Grupo de Poetas Livres, criado em 1998, e que por lei municipal e estadual se tornou um grupo
de utilidade pública;
• Oferece oficinas de RENDA DE BILROS (A produção da renda de bilros é uma atividade
feminina desde o século XIX, e possui significativa importância na economia doméstica e social
da população catarinense);
• Oficinas de CRIVO (tipo de bordado tradicional brasileiro);
• Oficinas de teatro e dança (Grupo Gratta, da Associação Cultural Sol e Lua) com foco em
crianças e adolescentes;

SITE
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Biblioteca Pública do Estado de Santa
Catarina (BPSC)
• Instituída em 31 de maio de 1854 por João José Coutinho, presidente da província de
Santa Catarina;
• Inaugurada em 9 de janeiro de 1855;
• Endereço: Rua Tenente Silveira, 343 – Centro, Florianópolis – SC;
• Telefone: (48) 3665-6422;
• E-mail: biblio@fcc.sc.gov.br
• Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; e aos sábados, das 8h às
11h45min.;
• Em funcionamento no prédio atual desde 1979, a biblioteca conta com um acervo
formado por títulos de diversas áreas do conhecimento, em suportes variados, coleção de
periódicos e obras raras.
• Sua missão consiste em manter, conservar e disponibilizar parte da memória cultural do
Estado para a população catarinense e promover o hábito da leitura junto a ela.

SERVIÇOS
• Consultas no próprio ambiente da Biblioteca, dispondo de mesas e cadeiras para
•
•
•
•

•

•

estudo coletivo. Permite o acesso livre às estantes de livros, periódicos e outros
materiais informativos;
Orientação à pesquisa bibliográfica - Orientação na busca e recuperação da
informação;
Empréstimo domiciliar - Serviço oferecido aos usuários para pesquisa fora do
ambiente da Biblioteca e com data prevista para devolução do material solicitado;
O usuário poderá emprestar até 2 livros de títulos diferentes, por um prazo de 15 dias,
podendo ser renovado por mais 15 dias;
Acesso ao catálogo on-line - O sistema de informação utilizado pela Biblioteca
Pública é o Sábio - Sistema de Automação de Bibliotecas, onde está incluído todo o
acervo bibliográfico da Biblioteca;
Pesquisa em documentação referente à Santa Catarina - A documentação referente ao
Estado de Santa Catarina, fica disponível para pesquisa local no 3º andar da
Biblioteca;
Jornais Diários - No setor de periódicos ficam disponíveis os Jornais Diários para

SERVIÇOS
• Mural Livre – Espaço aberto para divulgação de trabalhos gráficos, poéticos e
noticias gerais;
• Atividades culturais – A BPSC possui um amplo espaço para lançamento de livros,
exposições, audições musicais, espetáculos de arte, debates, cursos, seminários,
projeções de filmes e animações em geral;
• Visitas guiadas – Qualquer escola, mediante agendamento prévio com a
Administração, poderá levar seus alunos para conhecer a Biblioteca com o
acompanhamento de uma orientadora;
• Fotocópias – A disposição para reprodução do acervo da Biblioteca, mediante
pagamento de taxa, não podendo reproduzir livros por inteiro. Fica localizado no 1º
andar da Biblioteca;
• Auditório – O auditório da Biblioteca localiza-se no subsolo, possui 60 lugares e
pode ser alugado para eventos, como: palestras, cursos, seminários, aulas e filmes;

COMO MELHORAR O ACESSO E
USO DA INFORMAÇÃO EM
BIBLIOTECAS?
• BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DE SANTA CATARINA
Evandro Jair Duarte (Bibliotecário na Biblioteca Estadual de Santa Catarina desde 2010,
trabalha com o setor de Santa Catarina e obras raras.)
• "A biblioteca precisa fazer um planejamento anual e colocar nele os tipos de ações planejadas,
pensando em quais as possibilidades de executá-las. É possível realizar uma capacitação
relacionada a prestar informações do que existe nas redondezas da biblioteca, este já é um
serviço de informação à comunidade. É preciso também criar maneiras de fazer com que a
comunidade conheça serviços internos que ela oferece (oficinas, cursos, etc) , registrando-os
e colocando-os em vários suportes, como em murais, boletins informativos, jornais, email,
sites e redes sociais. São várias as possibilidades, mas tudo necessita de planejamento e
periodicidade. Outro serviço interessante seria o de referenciar o usuário da biblioteca,
conhecendo quais são seus gostos e preferências de leituras, podendo assim alcança-lo através
de sugestões. Uma questão importante é lembrar das comunidades que possuem dificuldade
para acessar a internet, e fazer com que a informação chegue até elas também. É possível usar
as rádios comunitárias para informar sobre os serviços que as bibliotecas oferecem, ou até
mesmo para fazer hora do conto."

COMO MELHORAR O ACESSO E
USO DA INFORMAÇÃO EM
BIBLIOTECAS?
• BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ARY CABRAL
Katia Costa (Foi presidente da Associação Catarinense de Bibliotecários -ACB, e atua
como bibliotecária na Biblioteca Municipal de Brusque, desde 2010.)
• "É necessário que seja feita maior divulgação dos serviços e produtos que a biblioteca tem.
Muitas pessoas não sabem da existência das bibliotecas, e nem que elas podem usar e se
beneficiar dos espaços públicos que elas oferecem. O profissional bibliotecário precisa ser
crítico consigo mesmo, e se aperfeiçoar cada vez mais como um profissional da informação.
É preciso realizar estudos para perceber e corrigir as deficiências das bibliotecas, criando
projetos para isso. Os gestores também precisam entender que há uma necessidade de que
sejam realizadas ações de marketing nas bibliotecas, pois existe demanda de pessoas que
necessitam dos serviços que elas prestam, e muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que
elas pagam para que a biblioteca exista. Este é um problema muito sério em todas as
bibliotecas públicas. É necessário que as bibliotecas possuam equipes qualificadas e
especializadas, até mesmo na área de marketing, para que assim a população seja alcançada
com a informação."
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