Biblioteca pública de Ouro Preto foi reaberta
hoje

Depois de mais de 1 ano e 8 meses fechada, a Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto
foi reaberta ao público nesta terça-feira (23). A reinauguração vai ser realizada às 9h, entretanto, a
grande novidade é o lançamento do projeto DeLivro às 17h com a presença de autoridades. No
sistema delivery os leitores fazem os pedidos pelo WhatsApp e recebem os livros sem sair de casa. A
intenção do delivery é facilitar o acesso à leitura dos estudantes.
No mesmo dia, ainda haverá a abertura da exposição "A Fé que Canta e Dança". A exposição vem
para complementar o lançamento do documentário homônimo que é resultado do trabalho de dez
anos dos fotografos que acompanham a festa do Reinado de Santa Efigênia e Nossa Senhora do
Rosário em Ouro Preto.
Para o prefeito Angelo Oswaldo, a Biblioteca Pública Municipal é um lugar de múltiplas atividades
educativas e culturais.

“Ela reabre as suas portas para colher de novo a população ouro-pretana, com o
que há de melhor na literatura e também em publicações de caráter pedagógico
científico. Diversos livros do mercado editorial são encontradas na nossa
biblioteca pública através de doações, de aquisições, de um programa intenso
que mobiliza a biblioteca e faz dela um lugar fundamental, sobretudo na vida dos
estudantes de Ouro Preto. A biblioteca ficou fechada por conta da pandemia, mas
reabre agora toda reorganizada e preparada inclusive com computadores novos
para acolher os seus frequentadores", explica.
A Biblioteca Municipal de Ouro Preto fica sediada na Rua Xavier da Veiga, 309. O prédio foi um
mercado de troca e venda para os tropeiros da região. Presente no município desde 1831, a
instituição é tida como referência para os habitantes, por oferecer mais de 50 mil títulos de diversos
gêneros literários, didáticos e técnicos e por fomentar o acesso e a valorização da cultura, história,
tradições e do conhecimento na região.
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