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RESUMO
Pretende-se dar a conhecer o ponto da situação – no que concerne à legislação sobre bibliotecas
públicas – no contexto europeu, como forma de avaliar a necessidade da implementação de legislação
sobre bibliotecas públicas em Portugal. São identificadas as áreas de maior intervenção legislativa ou
que suscitam maior preocupação e consequente debate por parte dos bibliotecários e outros
intervenientes no desenvolvimento de uma política de informação.
O inquérito já realizado junto dos bibliotecários portugueses permite identificar algumas necessidades
bem como avaliar de que forma a ausência de legislação tem vindo a afectar o desempenho dos
profissionais e das bibliotecas.

ORADOR
Zélia Parreira, Biblioteca Municipal de Moura

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR?
Conhecer as áreas passíveis de aplicação de regulamentação no domínio das bibliotecas públicas;
Compreender a aplicação de legislação como uma ferramenta de protecção da missão e dos serviços das
bibliotecas públicas;
Compreender as vantagens / desvantagens da elaboração e aplicação de legislação sobre e para
bibliotecas públicas.

A QUEM SE DESTINA ESTE WEBINAR?
Bibliotecários de leitura pública
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