Gabinete Português de Leitura
Regulamento para Leituras Públicas de Livros
DO OBJETIVO
Resolve o Gabinete Português de Leitura promover e realizar leituras públicas
de livros em sua sede, com a finalidade de divulgar os livros – sobretudo os que
se produz na Bahia – entre seus associados e para o público em geral, dessa
forma contribuindo para o fomento da leitura do livro como fator de
desenvolvimento cultural.
DO DIA E HORA
Fica determinado que o GPL realizará essa atividade regularmente na segunda
quarta-feira de cada mês, rigorosamente entre as 17 e 18 horas, podendo,
excepcionalmente, por decisão da Diretoria de Cultura, em casos como o de ser
feriado nessa data, alterá-la para o dia anterior ou posterior, de modo a criar o
hábito no público leitor e permitir a este programar-se com antecedência.
DOS LIVROS E SEUS AUTORES
Obrigatoriamente, cada livro será lido pelo seu próprio autor ou um deles, em
caso de haver mais de um. Dentro da visão desta instituição, que é de Leitura e
não apenas de Literatura, poderão ser lidas obras de caráter filosófico,
científico, tecnológico ou artístico, cujo autor ou editor solicite ser inserido na
programação, inscrevendo-se nos prazos determinados. Exige-se, assim, prévia
qualificação do autor como profissional da área em que se situa a obra, quer
pelos títulos que apresente, quer pela natureza da editora – sempre exigida –
que se credenciará por seu registro no CNPJ e na Biblioteca Nacional. Havendo
mais de uma inscrição que atenda essa exigência, será obedecida rigorosamente
a ordem cronológica em que forem feitas e confirmadas. Não havendo
solicitação dessa inscrição até trinta dias antes da data da leitura, poderá o GPL
convidar diretamente um autor que tenha o mesmo perfil para ler sua própria
obra. Igualmente, poderá a Diretoria de Cultura do GPL, ceder o auditório para
outras leituras, fora desta programação mensal e a seu critério, obedecendo as
normas e custos de cessão desse espaço para terceiros e de modo que não haja
mais de uma leitura por semana.
DOS CASOS OMISSOS
As dúvidas e omissões referentes a este regulamento e sua atividade proposta
serão resolvidas pela Diretoria de Cultura e em grau de recurso pela Diretoria do
Gabinete Português de Leitura.
Contatos e inscrições:
GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
Praça da Piedade s/n – Salvador – Bahia – CEP 40.070-010
gplsalvador@gmail.com
Tel 71 3329-3060

