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Desde 2007 que se comemora, em outubro, o Mês Internacional da Biblioteca Escolar por
decisão da Associação Internacional de Bibliotecas Escolares (IASL). O 
Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares 
decidiu declarar o dia 
22 de outubro 
como o 
Dia da Biblioteca Escolar.
A nossa Biblioteca tem vindo a realizar diversas iniciativas, em colaboração com as restantes
Bibliotecas Escolares de Olhão. Para além da apresentação do livro "Antologia de Novos
Autores de Olhão" e das habituais sessões de apresentação da BE junto das turmas do 10º
ano (“Vem conhecer a Biblioteca"), destacamos ainda a atividade “Olhão a Ler”, no dia 22 de
outubro. Assim, neste dia todas as escolas do nosso concelho, a seguir ao intervalo grande da
manhã, irão parar para ler um pequeno texto na aula.  Este texto estará disponível em todas as
salas de aula para ser lido pelo próprio professor ou por um aluno. Agradecemos, desde já, a
vossa colaboração.

      Para celebrar esta data, a IASL propôs, como habitualmente, um tema aglutinador: Bibliot
ecas escolares: uma chave para o passado, presente e futuro
.
 

Uma chave para o passado, porque sem memória e transmissão do conhecimento seria
impossível receber a herança e património de saberes, que hoje nos identifica a todos; uma
chave para o  presente, porque só através do domínio da
informação e gestão do conhecimento, que configuram a nossa 

 1 / 2

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/home


Outubro - Mês Internacional da Biblioteca Escolar

era
, podemos dar continuidade a esse legado, enriquecê-lo e projetá-lo no tempo; uma chave para
o
futuro
, porque este dependerá sempre da ação, expectativas e capacidade de gerir as mudanças
com que o desejamos tecer.
As bibliotecas são uma das criações humanas que melhor cumprem este desígnio, de
perpetuar, gerar e promover o conhecimento, no sentido de uma sociedade mais culta e
instruída. A importância particular das bibliotecas no campo educativo faz delas uma das chave
s
maiores deste desígnio  (in  
Rede de Bibliotecas Escolares
).
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