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Estão abertas as inscrições para o 3° Prêmio IPL - Retratos da Leitura, organizado pelo Instituto Pró-Livro que, entre
tantas iniciativas de fomento à leitura realiza a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em que traz dados sobre o
comportamento leitor do brasileiro. No ano passado, foi criado a Plataforma Pró-Livro, com o objetivo de mapear,
valorizar e difundir as iniciativas de incentivo à leitura que acontecem nos diversos rincões pelo Brasil afora. O Prêmio,
lançado com a Plataforma, veio para reconhecer melhores projetos, homenagear e estimular o intercâmbio de
experiências promovidas por tantas entidades. As inscrições vão até 27 de setembro.
A iniciativa já teve duas edições que contemplou 24 projetos de diversos Estados brasileiros. Os interessados
precisam se inscrever na Plataforma Pró-Livro. Antes da inscrição, é importante verificar se o projeto atende ao
regulamento da terceira edição. Projetos já cadastrados na Plataforma não estão automaticamente inscritos. Será
necessário fazer a inscrição para concorrer ao prêmio. Para cadastrar seu projeto, se inscrever no Prêmio, ou atualizar
o projeto cadastrado, acesse a Plataforma Pró-Livro, leia o regulamento e siga as orientações.
Serão escolhidos projetos em quatro categorias: empresas da cadeia produtiva do livro; organizações sociais; mídias;
bibliotecas públicas e comunitárias. Uma equipe de especialistas fará uma seleção prévia dos finalistas e uma
comissão de jurados elegerá três vencedores para cada uma das categorias. A entrega da terceira edição do prêmio
ocorrerá em dezembro de 2018.
A Plataforma possibilita o intercâmbio de informações, porque favorece o espaço para fóruns de discussões, acervo
digital de estudos, teses, publicações e artigos voltados à leitura, alimentado pelos usuários e curadoria da
organização. Também oferece notícias do segmento e outras iniciativas da área de promoção de leitura, formação
leitora e acesso ao livro.
Acesse aqui: http://plataforma.prolivro.org.br/inscricao/
Link: http://setor3.com.br/3-edicao-do-premio-ipl-retratos-da-leitura/

