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Biblioteca de iterói, fechada desde 2008, será reaberta nesta
terça-feira
Além dos livros, há músicas e filmes à disposição de adultos e crianças.
Prédio tombado pelo Patrimônio foi reformado pelo governo do estado.
Do Bom Dia Rio
imprimir

A Biblioteca de Niterói, uma preciosidade da arquitetura do Rio de Janeiro vai ser reaberta ao público às 10h desta terça-feira (5). O prédio,
tombado pelo Patrimônio Histórico, estava fechado desde 2008.
Depois de uma reforma criteriosa, que recuperou piso, fachada e luminárias, segundo explicou Vera Sabóia, superintendente da Secretaria
estadual de Cultura, a ideia é que o espaço tenha, além do livro como entretenimento, outras formas de diversão. Há uma sala para ouvir música
(são mil músicas digitalizadas) e para assistir a filmes.
Biblioteca-parque
“A biblioteca tem um conceito de biblioteca-parque e foi inspirada nas bibliotecas da Colômbia, um espaço de cultura, um ponto de encontro, um
local de produção de cultura. Tem desde o livro, a fonte de conhecimento principal, mas também filmes, músicas, partituras, e todo o tipo de
literatura que se possa imaginar”, explicou Vera Sabóia.
Vera ressalta que as crianças vão adorar o espaço da brinquedoteca, que tem brinquedos e livros infantis e uma porta que dá acesso a um jardim
para “brincar e comer bolo embaixo da árvore, lembrando um pouco o Sítio do Pica-Pau Amarelo”.
Na festa de reinauguração haverá uma exposição sobre o Café Paris, que existia na Niterói da década de 1920, reunindo poetas e romancistas da
cidade. A biblioteca fica Praça da República, no Centro de Niterói.
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