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Pegue um, deixe outro
O que é?
Que tal juntar os colegas e montar uma biblioteca comunitária na sua empresa ou comércio? A
ideia não é fazer uma super biblioteca estruturada, com espaço gigantesco, lotada de livros,
com um responsável fixo. Pode ser um espaço pequeno mesmo, como uma mesa ou estante,
que fique no canto que você tenha disponível e que seja cuidada por todos.
A sugestão é fazer uma pequena campanha de arrecadação entre colegas e familiares para
iniciar com alguns livros. Depois, para que nunca faltem livros, o esquema é claro e simples:
pegue um, deixe outro. Para pegar um livro emprestado na biblioteca, o interessado deve
deixar um outro livro lá. Quando ele devolver o que pegou emprestado, pode pegar o livro que
deixou de volta se ainda estiver lá ou então escolher um novo livro para iniciar a leitura. E assim
por diante.
Se você tem um comércio, por exemplo, pode ser um diferencial legal para atrair a clientela e
estimular a leitura na comunidade.

Passo a passo
1. Verifique um espaço que você tenha disponível. A ideia não é criar nada mirabolante,
pode ser um canto com uma mesa ou uma estante pequena. Você pode até decorá-lo
com coisas simples para chamar a atenção, como luzinhas, cartazes, desenhos, etc. Se
o espaço ainda permitir, coloque cadeiras, poltronas, almofadas ou puffs, gerando um
espaço de leitura.
2. Abra a ação na Sociomotiva e convide seus amigos, colegas e familiares a doarem livros
e a utilizarem a biblioteca. A ideia é que seja um espaço de todos, cuidado de maneira
conjunta.
3. Arrume os livros no espaço e deixe algum cartaz ou algo do tipo que explique como
funciona a biblioteca compartilhada.
4. Convide a todos os colegas, clientes e amigos a participarem e estimule a utilização da
biblioteca e a leitura. Você até pode promover mensalmente pequenos eventos, como
debates, contação de histórias, saraus, exibição de filmes, etc.

Lembre-se:
Fotografe a ação e poste os resultados na rede para inspirar outras pessoas a fazerem o
mesmo em outros locais.

Material Necessário


Mesa, estante, etc.



Cartazes, luzinhas, tinta, giz, etc.



Livros

Links úteis


Como montar uma biblioteca comunitária?
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_274170.shtml



Projeto SENAC “Pegue um livro, deixe um livro”:
http://www.hojemais.com.br/app/tres-lagoas/noticia/geral/senac-abre-projetopegue-um-livro-deixe-um-livro

