REGISTRO DOS PONTOS DISCUTIDOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO FORUM
CATARINENSE DO LIVRO E LEITURA – FCLL - DATA: 19.08.2013 - LOCAL: SECRETARIA DE
TURISMO, CULTURA E ESPORTE - FLORIANOPOLIS.
PRESENTES: Carlos Stegmann, Valdemir Klant, Dennis Radünz, Cristiano Moreira, Carlos Holbein A.
Menezes, Fábio Brüggmann, Mary Elizabeth Benedet Garcia, Eugenio Lacerda, Esni Soares de Silva, Ana
Claudia Perpétuo de Oliveira da Silva, José Paulo Teixeira.
A reunião foi coordenada pelo Sr. José Paulo Teixeira do Instituto Bom de Ler/Parati. Feitas as
apresentações pessoais e um histórico das atividades, procedeu-se às discussões relativas aos desafios e
problemas do setor do livro, leitura, literatura e bibliotecas, à constituição do Grupo Gestor e agenda/
estrutura de trabalho do FCLL, seguindo abaixo os pontos de consenso:
Considerar a importância:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Revisão e atualização da legislação estadual do setor;
Enfrentar os desafios ligados ao papel da educação no fomento a leitura;
Fortalecimento do sistema estadual de bibliotecas e o atendimento as demandas por qualificação de
pessoal e gestão das bibliotecas publicas municipais;
Tornar a biblioteca publica estadual uma referencia no Brasil em termos de um novo conceito de
biblioteca;
Promover o intercâmbio de escritores, o jornalismo cultural e discussão do papel dos jornalistas no
fomento a leitura;
Discussão e avaliação de ações como o jornal O Catarina, Comissão Catarinense do Livro, Premio Cruz e
Sousa e Agentes de Leitura;
Fortalecimento do trabalho social dos bibliotecários, como agentes de política publica do setor e não
apenas sua atividade técnica;
Enfrentar o problema da falta de manejo da língua portuguesa e de como indicar uma política da leitura no
contexto da ampliação da cidadania, sendo que não basta incentivar o livro e a leitura, mas tratar o leitor
como cidadão;
Articulação da leitura com a cultura e o universo da educação;
Superar disputas políticas, a burocracia paralisante em favor da construção das políticas culturais;
Ampliar ao máximo a capilaridade do Fórum do Livro e da Leitura, incluindo as iniciativas vigentes na
Universidade Federal de Santa Catarina, Undimes, ações dos Comitês do ProLer e das fundações
municipais de cultura;
Sustentar a composição do Fórum como uma articulação aberta entre sociedade civil, estado e iniciativa
privada.

Questões organizacionais:
•
•
•
•
•

A Diretoria de Difusão Artística da FCC centralizará as ações do Fórum relativas a participação da
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte;
O Grupo Gestor será coordenado pelo Sr. Jose Paulo Teixeira, do Instituto Bom de Ler/Parati;
Será montada uma secretaria executiva do Fórum e disponibilizada uma plataforma web;
A minuta para o regimento provisório do Fórum será enviada aos membros do grupo gestor para
apreciação;
Será realizada uma articulação com a Secretaria de Estado da Educação.

Agenda: A primeira atividade estadual do Fórum será organizar em setembro uma oficina de capacitação
para dar inicio a elaboração da minuta do Plano Estadual do Livro e Leitura.

