CAMPANHA
COMPROMISSO COM AS BIBLIOTECAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Caro(a) Candidato(a),

As bibliotecas são importantes equipamentos de acesso à educação, cultura
e cidadania. Contradizendo ao que é dito por muitas pessoas, o desenvolvimento
das tecnologias de informação e comunicação, em especial, da internet, não
diminuiu a procura por livros, revistas e outros materiais impressos. Ao contrário
disso, ampliou o interesse e a busca por esses objetos. Cada vez mais se percebe
a pesquisa com o uso de informações impressas em diferentes suportes e em
diversos tipos como: em publicações literárias; informativas; acadêmicas; religiosas
e de autoajuda; entre outras. Conforme descrito por vários indicadores,
principalmente no período pandêmico.
Além disso, as bibliotecas devem ser vistas e identificadas como espaços
vivos de educação, cultura e de cidadania. Ambiente de cultura integrada com a
comunidade, ser um ponto de construção de memória coletiva, de lazer e acesso
aos recursos computacionais e à internet.
Para isso, é necessário que essas bibliotecas tenham uma estrutura
condizente com seus objetivos, que se invista em um corpo técnico adequado, com
a presença de bibliotecários e auxiliares de bibliotecas capacitados, em estrutura e
espaço físico condizente à sua missão e recursos tecnológicos compatíveis com as
necessidades de sua comunidade.
A carta-compromisso, aqui descrita, tem como objetivo pactuar com os
futuros representantes no poder legislativo e executivo o compromisso de
reconhecer e valorizar esses equipamentos como espaços essenciais para a
cultura, educação e cidadania. O que deve ser observado na luta pelo cumprimento
das leis que regem esses equipamentos e no investimento de verbas que
propiciem seu pleno funcionamento.

Eu,____________________________________________, candidato(a) pelo
_____________ ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, comprometo-me a:

1. Reconhecer as bibliotecas públicas, populares, comunitárias, prisionais e
escolares como equipamentos essenciais para a educação, cultura e a
cidadania;
2. Lutar pela efetivação do Projeto de Lei nº 28/2015, que institui a Política
Nacional de Bibliotecas;

3. Lutar pela efetivação do Projeto de Lei nº 5656/2019, que define a biblioteca
escolar como equipamento cultural obrigatório, prevê seus objetivos, dispõe
sobre a sua universalização e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.

4. Fortalecer o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), conforme
determina a Lei Federal nº 13.696/18.
5. Reivindicar e fiscalizar o cumprimento das Leis Federal nº 12.244/2010 e
Estadual nº 7.383/2016, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas
instituições de ensino do país e no Estado do Rio de Janeiro;

6. Reivindicar e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal de Execução Penal nº
7.210/84, que determina a presença de bibliotecas em presídios, e a Lei
Estadual nº 9.467/21 que dispõe sobre a instauração de bibliotecas no Sistema
Penitenciário e no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE).
7. Ampliar a comunicação e a parceria com os órgãos representativos de classe e
da categoria dos bibliotecários visando melhorias na legislação concernente à
profissão em prol dos profissionais e da sociedade.

8. Legislar a favor da democratização do acesso ao livro, do incentivo ao hábito da
leitura e da valorização das bibliotecas.

___________________, ______ de ______ de 2022.

__________________________________________
Candidato

_________________________________________
Representante - CRB7
Comissão Temporária de Articulação Política (CTAP)

