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Responsável pela Biblioteca Municipal de Mértola

O que é a Rede de Bibliotecas de Mértola, apresentada recentemente, e quais são os seus principais
objetivos?

A Rede de Bibliotecas de Mértola é uma estrutura colaborativa que agrega, neste momento, as bibliotecas e centros

de recursos de quatro entidades sediadas no concelho de Mértola, mas está aberta à participação de todas aquelas

que pretendam vir a fazê-lo. Tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho de parceria e rentabilização de

recursos, que permita prestar um serviço, simultaneamente, mais eficiente e mais eficaz à comunidade que serve, o

trabalho da rede orienta-se no sentido do cumprimento dos seguintes objetivos: constituir e manter on line um

catálogo coletivo, que inclui os registos dos documentos existentes em todas as bibliotecas aderentes. Este catálogo

permite, a partir de uma única pesquisa, localizar documentos nas diversas bibliotecas da rede; potencializar os

recursos documentais existentes, seja através de uma ação concertada de aquisições e do empréstimo

interbibliotecas, seja através da criação e disponibilização de novas formas de acesso; desenvolver um trabalho

concertado, no sentido da divulgação dos recursos existentes, dentro e fora do concelho, bem como promover a sua

utilização, de modo a contribuir para o desenvolvimento cultural e social da comunidade.

Quem são os parceiros da rede?
A rede conta neste momento com cinco bibliotecas/centros de recursos: duas pertencentes ao Agrupamento de

Escolas de Mértola (Centro de recursos/Biblioteca Aurélio Frazão Saragoça e Centro de Recursos/

/Biblioteca da Escola EB1 de Mértola); o Centro de Recursos em Conhecimento, da Associação de Defesa do

Património de Mértola; a Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola; e a Biblioteca Municipal.

Que tipo de informação é disponibilizada no portal que lhe está associado?

No portal, para além das informações relativas à constituição da rede, podem ser encontradas informações sobre as

mais recentes aquisições e as atividades programadas. O acesso ao catálogo (que permite a pesquisa na rede e em

cada uma das bibliotecas) é, também, possível a partir daí. Mas nada como passar por lá, para se ficar a conhecer

melhor aquilo que oferecemos. Está disponível em http://www.rbmertola.pt.
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