
A BIBLIOTECA COMO ESPAZO 
INCLUSIVO PARA PERSOAS CON 

DIVERSIDADE FUNCIONAL 



 
A Biblioteca Forum como espazo de integración 

O acceso ao coñecemento e servizos culturais dos colectivos en risco de exclusión social son 
chave dunha sociedade inclusiva na que as Bibliotecas deben tomar partido. (Manifesto da 
Unesco – Agenda 2030)  
 
A Biblioteca Forum en colaboración coa Asociación Participa para a Inclusión Social crean 
“ACHEGA, A Biblioteca como Espazo Inclusivo para Persoas con Diversidade Funcional”.  



En que consiste? 
 

Actividades relacionados co libro e a lectura dirixidas a persoas afectadas de diversidade 
funcional nas que convivirán co resto de usuarios e do transcorrer da vida diaria da Biblioteca 
Forum. 
 
Este é un punto fundamental no proceso integrador das persoas en risco de exclusión social, 
facéndoos partícipes como usuarios de pleno dereito a estar, sen restricións e sen espazos 
reservados. 



 
 

 
A quen vai dirixido? 

 
Grupos de persoas pertencentes a entidades de Diversidade Funcional da zona de 
influencia da Biblioteca Forum, interesadas en actividades inclusivas e de achega 
ao libro e á lectura. 
 
 
 
 



Proxecto colaborativo 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Forum Metropolitano Asociación Participa para a Inclusión Social 



 
 

 
Cales son os seus obxectivos? 

 
• INFORMAR E CONCIENCIAR á cidadanía en xeral sobre a realidade social próxima, a situación das 

persoas con Diversidade Funcional, e as posibilidades dunha convivencia e interrelación activa.  
 
• XERAR ACTITUDES, COMPORTAMENTOS PROSOCIAIS E CREAR AXENTES ACTIVOS DE CAMBIO SOCIAL 

en favor da inclusión social das persoas con diversidade funcional a través de normalizar a súa 
participación e inclusión social na programación da biblioteca. 

 
• SENSIBILIZAR Á POBOACIÓN XERAL das posibilidades e capacidades de todas as persoas. 
 
• OFRECER UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICO E ADAPTADO ás capacidades e necesidades 

das persoas con diversidade funcional.  



Fases do proxecto 

Identificación e estudo das diferentes asociacións/entidades de diversidade 
funcional que existen na área da Biblioteca Forum. 

 
 

 Adecuación do espazo e materiais. 
 
 
 

  Metodoloxía e execución das sesións. 
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sesións 
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Normalizar a 
participación e 
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“O principio de inclusión” é un dereito e unha necesidade de vivir en 

comunidade, estar presente nos mesmos lugares e utilizar os mesmos 
servizos, así como participar activamente na vida comunitaria. 

 


