BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
PROGRAMAÇÃO de DEZEMBRO 2015

2 DEZ | QUARTA-FEIRA
15h | MUMIA - Mostra Udigrudi Mundial de Animação com audiodescrição e janela de libras.
Local: Sala de Cursos do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1889, 2º andar
Entrada gratuita
Informações: referencia.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1232
A Biblioteca Pública mais uma vez recebe o MUMIA, e neste ano os filmes exibidos aqui terão audiodescrição e
janela de libras, recursos para maximizar a acessibilidade das obras.

4 e 5 DEZ | SEXTA E SÁBADO
18h a 21h (6ª) e 8h30 a 18h (sábado) | Evento de Design de App
Local: Sala de Cursos do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1889, 2º andar
Entrada gratuita
Informações e confirmação de presença: www.feitonabiblioteca.org
A Fundação Bill e Melinda Gates está financiando um projeto para desenvolver um app que conecta usuários das
bibliotecas públicas a informações abertas, com o objetivo de melhorar a vida cotidiana.
Cada comunidade determina os objetivos, qual o tipo de informação disponibilizada e como o app funcionará, e o
mais importante: empresas e profissionais locais serão os desenvolvedores do aplicativo. Na próxima sexta e sábado,
a Biblioteca Pública recebe programadores, designers, agentes sociais e quaisquer interessados para conversar sobre
a fase de desenvolvimento do app. Não é necessária muita experiência técnica: basta ser uma pessoa interessada
em usar a tecnologia para resolver problemas sociais e melhorar a vida nas suas comunidades.

5 DEZ | SÁBADO
10h | Hora do Conto e da Leitura especial de Natal
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21.
Entrada gratuita
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223
Vem chegando o Natal! A Luiz de Bessa já está no clima, e o grupo de teatro Era uma vez celebra esta época tão
mágica com fábulas, contos e muita música.

11 DEZ | SEXTA-FEIRA
14h | Celebração do Dia do Voluntário no setor Braille
Local: Setor Braille. Praça da Liberdade, 21, 2º andar.
Entrada gratuita
Informações: braille.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1218
O Dia Internacional do Voluntário acontece em 5 de dezembro, e no dia 11 o setor Braille celebra o trabalho e a
dedicação das dezenas de pessoas que contribuíram para as atividades do setor. Gabriela Hedegaard conduz
intervenções artísticas e musicais que terão a participação de voluntários e leitores, em uma grande festa.

16 DEZ | QUARTA-FEIRA
14h30 | Apresentação teatral com o Grupo Palavra Viva
Local: Sala de Cursos do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1889, 2º andar
Entrada gratuita
Informações: referencia.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1232
O grupo Palavra Viva faz uma performance teatral e poética sobre um dos temas mais complexos da sociedade
contemporânea: a violência.

19 DEZ | SÁBADO
10h | Roda de Leitura: O dia do parabéns do Menino Jesus
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21.
Entrada gratuita
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223
A comovente história do nascimento de Jesus e as belíssimas ilustrações do livro “O Dia do Parabéns do Menino
Jesus” do artista plástico Hélio Faria serão o ponto de partida para a troca de experiências sobre o Natal. Marcelo de
Souza e Viviane Pereira convidam os leitores a comemorar esta data tão especial compartilhando suas leituras e
vivências.

EXPOSIÇÕES
Todas as exposições têm entrada gratuita.

10 DEZ a 31 JAN | Segunda a sexta, de 8h a 18h.
Exposição literária Natal dos Anjos
Local: Hall das Coleções Especiais. Praça da Liberdade, 21, 2º andar
Informações: mineiriana.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1209
A exposição convida o público a se encantar e refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, apresentando belas
ilustrações de Bíblias publicadas nos séculos XVIII e XIX, que fazem parte das Coleções Especiais da Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Bessa.

4 a 31 DEZ | Segunda a sexta, de 8h a 18h; quinta-feira, horário estendido até 20h. Sábado, de 8h a 12h.
EM DESTAQUE: Violência na sociedade
Local: 3º andar do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1.889
Informações: 3269 1232; referencia.sub@cultura.mg.gov.br
Os livros em exposição podem contribuir para leitura, reflexão, informações e pesquisas sobre as várias formas de
violência na sociedade em geral. Destaque para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que apresenta as
investigações da Comissão a respeito das violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro durante a
ditadura militar.

