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1. EDITORIAL 

S6 o desconhecimento da Lei 4ó84/61 e do Decreto que a: regulaliieJl 

ta J;JOOê êx]:ilidár a: extensão da lista de profissionais que se encontraln em 
f,ti tliâgé.O if'Péguia:r perante o CRB-8. As atribuiçoes do Cónséiho, cla:rarne!)_ 

te fi'Kadáíí rté§sa: Lei , são oonfundida:s óu et'i'bneaménte inte;rpretada:s ; os 
CRB são entidades de Direito PÜblico vindulada:s ao Ministério do 'í:'raba
ihõ, é[Ué5a1ê.li\ da: fina:lidade de fiscaliza:r o exercício da: profiMão e ze-

lar pelo dUíííprÍrtlértto do Código de ftica, podem legislar, executar e jul 

g@ em a§suntos dé sua ceiíhpétfu1cia. 
Assim o erui~IJ está autorizado pélõ Ministério a dobrar anuidades 

e ta¾áíí, Os J;Jibilssiona:is que faltarem á obriga~ão de pagamento dessas 

tâ¾filj e§tãó Íiítj:)edidos legalmenté de exércer a prcfissão. 

Tódôs os profissiona:is que, haVéndo feito sua: inscrição no Con~ 

sê1hó; não estão exercendo a profissão devem OBR!GATCJR!AME:Hí:'E sÓlicitar 

ê l;ANêELAMEN'tti DA INSCR!ÇÃó apÓs se colocarem em dia com o pagamento da 

artuida:de 

bs profissionais bibliotecários não devem confundir as atribui~ 

Ç©ê§ de §i.\e§ entida:dés de classe, não exigindo ao êonséiho tOrnadas de P2_ 

§iç@e§ em assuntos que não ihe competem ( exigéncias salariais , p. ex. ) . 

Muitas queixas que nos tem chegado, porqüe nosso Assessor JurícJi: 

oo está executando a cobrança aos insê!ri tos relapsos, não tém razão - de

~se~: nossos coiegas devem ler a Lei 4ô84/62 ê!àfh urgfuidia 

2 , DEêLARAÇÃó DE êtiR!TfBA 

ôs biblioteoários brasileiros, reunidos em Cut':i.tiba por ocasião 

dó 11:J<? êot1gresso Brasileiro de llibliotecortcttd.a é Dddumerttação, inspira

doo pelo tema: "Biblioteconomia brasileira: a va1iaçªo crítica: e perspec

tivw 11, analisaram o estado de seu campô dé atuação no país e o:l:ereceran 

suge§tões pa:r,a: seu desertvoivimento. 
O exame dos trabaihos apresentados e das discussões e recomend_sl: 

ç©és que sUsci taram reflete Ufhá fundeméntal preocupação da classe cOfh 
. dai§ tãftâs principais: a forfhaÇáO profissional e a provisão de serviços 

eíiêazes pare os usuários. 

00 relação à formação do biblioteoário, foram duas as . princi -

1 pâ:l.§ a:borda:gérts avaliativas. Una diz respeito ao estilgio do aluno de :8i

b1ioteconcttd.a e D:Jcumentação, quer como preocupação do ensino, prcpcn

dO maneiras de torná-lo mais eficaz, quer cOltlO preccupação com a ocupa-
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ção do mercado de trabalho por pessoas- ainda não habilitadas, A outra diz 

respeito à formação de bibiotecários, insistindo na capacitação do futu

ro profissional para atividades de pesquisa. A pesquisa em Bibliotecon~ 

mia foi reiteradamente abOI'dada como instrumento indispensável de avali_<;1; 
ção para tomada decisões e para justificação de projetos, Foi, ainda, 

destacada a sua importância na geração de novos conhecimentos, dos quais 

depende o desenvolvimento da profissão no país. 
Com relação ao reconhecimento do usuário como componente -chave 

dos sistemas de informação que constituem as bibliotecas, as proposições 

sugerem a necessidade de se ter a completa satisfação do usuário como a 
diretriz determinante para as fases de projeto, implementação, desenvol

vimento e avaliação dos serviços, 
As perspectivas para o campo estão refietidas, portanto.na cren

ça de que a raiz dos melhoramentos a serem buscados está no estabeleci

mento de programas regulares de pesquisa, na medi.da do possível, inte~ 

dos, gerando maior compreensão das variáveis envolvidas e oferecendo sub 

sÍdios confiáveis; e na crença, também, de que serviços bibliotecários 

mais eficazes somente advirão de atitude favorável à cooperação e inte

gração dos mesmos, num esforço coletivo que, exige o canprometimento de 

cada profissional, qualquer que seja sua área de atuação. 

3, ESTAT!STICAS 00 109 CBBD 

113 - Trabalhos apresentados 

2 - Sessões Solenes 

4 - Sessões Plenárias 

17 - Sessões de Estudo 
18 - Painéis Administrativos 

2 - Painéis sobre ISBD, Censura, Bibliotecas PÚblicas 

1 - Seminário 
17 - Cursos com 850 alunos 

9 - Lançamentos de Livros, catálogos, diretórios, bibliogra

fias, índices. 
- Relançamento (Boletim de Especia.lização Agrícola), 

- Criação da Biblioteca Estadual de Agricultura 

Lançamento dos Anais do Congresso em Livro e micro-fichas 

tiragem -e 2. 500 exemplan,3s. 

Inauguração da Biblioteca Infantil "Miguel Cervantes" 
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Divulgação diária, pelos jornais, rádio e televisão das no 

tícias do Congresso. 

9 - Stands 

3 - Pontos de Contatos 

1 - Mesa redonda sobre restauração 

24 - Atas/relatórios 

4880 - Questionários preenchidos 

89 - Recomendações 
- Progrtnnação Social 
- Contatos pessoais que fazem ao controle estatístioc 

1507 - Congressistas provenientes de todos os Estados da União e 

alguns países do mundo. 

4. INFORMAÇÕES NO 109 CBBD 

A avalanche de informações do 109 CBBD gerou resoluções, recomen

dações novas , recomendações reiteradas que serão publicadas e enviadas aos 

congr,essistas. 
O 109 CBBD foi mais uma meta atingida, A maioria levou sua contri 

buição e a totalidade saiu oom idéias renovadas. 
Os propÓsitos da Associação Bibliotecária do Paraná e dos biblio

tecários paranaenses foram cumpridos e toda a classe bibliotecária brasi

leira agradece carinhosamente. 

5. ECOS 00 X CBBD 
( colaboração de Anibal Rodrigues Coelho) 

5,1 OBJEI'IVOS DA FORMAÇÃO DO BIBLl:O't'EêÁRIO 

A declaração é da presidente de 109 Congr,esso Brasileiro de Si

blioteconania e Documentação, Yara Soeli Bassani Veiga. "A formação que 

recebemos é ocntrária a qualquer restrição de acesso à informação e den

tro desta mesma fonnação te:rros constatado que a mesma ª voltada para o 
ge-ral, esquecendo a existência de divwsos tipos de bibliotecas e, ~onse

qumtemente, a necessidade de uma for111ação que também permita um desempe
nho satisfatório ao bibliotecáclo da área de EJil'ergia Nuclear ou até mesmo 

'na área lnédica, sem considerâr!I\Os que nesta iíre9 já existe a especializa

ção da especialização. 

ti. 2 APRII:NSÃO COM PROFISSÃO DE BIBLIOTECÁRIO 

A inquietação da classe com relação à exigência do cumprimento e

fetivo das disposições legais que regem o exercício da profissão de bi-
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bliotecârio, tendo em vista o desempenho 
um dos pontos enfocados do 109 Congresso 
DJcumentação. 

i'r'regular dessa atividade, foi 
Brasileiro de Biblioteconomia e 

5. 3 BIBLIOTECA INFANTIL - INAUGUMÇÃO 
Foi inaugurada dia 26, em Curitiba, a Biblioteca Infantil Miguel 

de Cervantes, na praça Espanha. Convidados especiais: Congressistas do 109 
CBBD. 5.4 MURAL 

As notícias publicadas na imprensa a respeito do 109 CBBD foram 
afixadas em MURAL, ao lado da Secretaria do Congresso. 

5. 5 HOMENA.GEM 

Foi prestada homenagem na FA.EP à mem8ria da bibliotecária Silva 
Maria Peres Lacerda. A Biblioteca que por ela foi idealizada e desenvolvi; 
da, recebeu seu nome. 

5. 6 BIBLIOTECA ESTAfJUAL DE AGRICULTURA 
í 

ApÓs a Sessão de Estudos da Comissão Brasileira em Documentação A ~, 
gricola, realizou-se a assinatura de criação da Biblioteca Estadual de A
gricultura. 

Local: Edifício D, Pedro I - Anfiteatro do 39 andar, 

5. 7 SEMINÁRIO 

Curitiba foi sede do 109 Congresso BráSile-iro de Biblioteconomia 
e Documentação, promovido pela Associação Bibliotecária do Paraná, Parale 
lamente a esse encontro, foi realizado o 39 Seminfu:>io de Publicações Ofi
ciais Brasileiras, com sessões desenvolvidas no aud±t8ri'O da Reitoria da 
UFPr. Os temas: Avaliação crítica da bibliografia de publicações oficiais: 
O planejamento editorial e noil!E.lização das publicações oficiais: Direi
tos autorais; Acesso do usuário à Informação Oficial e Problemas postais: 

Por publicação oficial entende-se "documentos bibliográficos e 
não bibliogr>áficos produzi~os e/ou editados sob a responsabilidade, às~ 
pensas ou por ordem dos órgãos dos Poderes Executivos, Legislativos e Ju
diciários como também de entidades dotadas de peIJSonalidade jurídica prÓ

pria - de qualquer forma vinculadas à administração pÚblica - nos níveis 
federal, estadual, municipal, incluindo os Territórios e o Distrito Fede
ral". Essa definição adotada para publicações oficiais no 19 Seminfu:>io de 
Publicações Oficiais Brasileiras que teve como objetivos tornar a concei 
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' ' tuação mais abrangente possível, foi apresentada no Congresso Internacio
nal Sobre Bibliografias Nacionais, realizado em Paris, de 12 a 15 de s.e
tembro de 1977, organizado pela UNESCO em colaboração com a IFLA. O Term:, 
"publicações oficial", portanto deverá ser tomado em sentido amplo e sem 
restrições, sejam esses documentos impressos ou rnulticopiados, para usos 
do pÚblico em geral ou para distribuição restrita ou rese'.l:"l!ada, 

5. 8 PRIMEIRA TENTATIVA 

A Comissão de Publicações Oficiais Brasileira recebeu do 29 Semi 

nârio sobre Publicações Oficiais Brasileiras realizadas em Porto Alegre, 
em julho de 1977, a imcumbência de promover a edição da Bibliografia das 
Publicações Oficiais Brasileiras produzidas no âmbito de serviço Federal. 
Iniciativa pioneira no Brasil, a Bibliografia represen~ará um triênio de 
produção editorial de todos os órgãos da administração pÚblica direta ou 
indireta (aproximadamente 4. 000 títulos) , constituindo-se em instrumsnto 
básico de pesquisa para estudiosos do desenvolvimento e da administração 
pÚblica nacionais. 

Para dar cumprimento à tarefa, a Comissão solicitou e obteve a 
colal::oração da câmara dos Deputados e do MISC os quais , através dos . ves

pectivos centros de Documentação, ficar,am responsáveis pela elaboraçãô do 
texto e pela edição da Bibliografia. Os demais orgãos, ministérios, tri
bunais , secretarias , ficaram vesponsáveis pela reooção dos dados biblio
gráficos das edições de suas áreas e pela produção das entidades a eles 
vinculados. Na realização desse trabalho, a cooroenação de esfOt'ÇOS im
pôs-se: a e:aboração dos dados bibliõgráficos ficou a Ci'lt'/:lô dos pro
prios órgãos , a consel"Vação dos documentos relacionados em bibliotecas d!, 
positárias e a divulgação através de um só dôcumento - Bibliógrafia de 
Publicações Oficiais Brasileiras. 

5 • 9 AV ALXAÇ'k! 

Un dos principais ôbjetivos do congresso fói fa=, em SUM Nu
niões plenárias, uma avaliação crítica da biblióteconomi.t brasileira e 
suas perspectivas. Além das sessões plenárias, no entanto, foram reâlizg 
dos também encontros das áreas teonolô6icas jur,Ídica, ciencias sociais, 
bibliotecas pÚblicas e escolares, bibliotecas centrais universitárias, 
processoo técnicos, agr,Ícolase biomédica. 
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5.10 BIBLIOTE~OS ESTÃO PREOCUPAIX)S COM A PROFISSÃO 

Os trabalhos do 109 Corw;resso Brasileiro.de Biblioteconomia e D:> 

cumentação foram iniciados com a apresentação de diversos trabalhos em 
sessão plenária presidida por Etelvina Lima. Na ocasião foram relatados 
trabalhos de diversos profissionais sobre aspectos técnicos, éticos e so 
bre a inquietação da classe com relação à exigência do cumprimento efeti 
vo das disposições legais que regem o exercício da profissão do Bibliote 
cário, no que diz respeito "a atividade irregular do exercício profis
sional que tantos prejuízos tem trazido à classe e à sociedade", A aD

pliação do campo de atuação do bibliotecário também foi um dos pontos a
bordados durante a primeira sessão plenária do conclave. 

5.11 PIONEIROS 

Dentre os presentes ao Congresso, seis homenageados pela classe 
bibliotecária paranaense: Etelvina Lima, Francisca Buarque de AJmeida, 
Gaston Li tton e Wilson Martins , professores da primeira turma fo:mada p~ 
lo curso de Biblioteconomia implantado pelo então governador do Estado, 
Bento Munhoz da Rocha Neto; Ll'dia de Queiroz Sarnbaquy, autora do projeto 
da Biblioteca PÚblica do Paraná; e o idealizador do 19 Congresso Brasi
leiro de Biblioteconomia, José Césio Regueira Costa. 

Gaston Litton é, atualmente, coordenador do curso de mestrado em 
Biblioteconomia - especialização em metodologia do ensino, ministrado na 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi ele ao Paraná em 1953 
para a formação de pessoal na área de giblioteconania e prestar assistê!:: 
eia à construção da Biblioteca PÚblica do Paraná. Sua vinda da Universi-

. dade de Oklahoma, Estados Unidos , foi a pedido do Governo do Estado, a-' 
través da embaixada norte-americana. Litton ao fazer uma análise da pro
fissão, diz que muitos dos problemas existentes estão relacionados dire
tamente com a questão do ensino. Para embasar sua ,palavras apresentou a 
constatação de muitos diretores de escolas de biblioteconomia, diretores 
de bibliotecas, e de outras pessoas ligadas diretamente à profissão que 
denunciam a Biblioteconomia estar seriamente ameaçada pela mediÔeridade; 
a improvisação, pela desatualização geral na metodologia usada na forma
ção de novos bibliotecários ; seu ensi:10 precisa urgentemente de uma re
novação quase total. Para Gaston Litton, a responsabilidade do progresso 
da profissão cabe, em grande parcela, aos professores. 
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• Para a professora Francisca Buarque de Almeida, que esteve em ~ 
ritiba durante quatro anos, a partir de 1952, as perspectivas da p:rofis- . 
são estão intimamente ligadas ao estágio técnico dos profissionais, Ob
servou que "lamúrias sobre a inobservância da legislação que regulamenta 
o exercício da profissão, não adiantou, O profissional se impõe pelo 'tJ:'! 
balho, pelas suas condições técnicas e pelo seu valor que sempre l)á 

de ser reconhecido", Ela lembrou com saudades o tempo da instalação 
Biblioteca ~lica do Paraná, citou passagens pitorescas, como o tran! 
porte das e'stantes por presidiários , "uns homens fortes que com sua 
ajuda também deram sua parcela para a Biblioteca, a queda de estantes, 
"uma sobre as outras como cartas de baralho-se estivéssemos uabalhando . . 

.àquela hora teríamos morrido todas 11 • Falou também sobre o esforço da 
· primeira turna formada pelo curso pioneiro". De uma turma de mais de 50 
alunos, restaram apenas 24. Eram, em sua maioria, funcionários pÚblicas 
lotadas em bibliotecas do Estado, O governador Bento Munhoz fez com que 
todas se matriculassem no curso". Hoje, a professore Francisca Buarque 
.de Almeida está no Rio de Janeiro trabalhando junto a um Órgão da Secre
taria de Planejamento da Presidência da Republica, 

5,12 PROCESSOS TfCNICOS 

No período da tarde, os congressiistãs estiveram reunidos em !'leei
são de estudo, Entre os temai; apresentãdos, a "Importância de seleção 
como etapa inicial dos procesõlos técnicos", "Sistema de cla!lsificação 
bibliográfica p<ll:'a l!Wluais técnicos do Computador IBM 1130", "Catalog<1• 
ção M fonte: avaliação e crítica" e "UJ.n <1istema autom.i'.tioo de recupere-

' ção de infonnagÕe<J em bibliotecas". ·· ·· 
Api511 oi;i trabalhes no Congrem;o e no Seminário de Publica51'.Í1:1s Ofi 

ciaii;i Brasileir<1s, foi servido um coquetel oo Bibliotecil. PÚblica do P!, 

rani para o lançlillllento de diversos livros. 

5 , 13 LIVRO SOBRE AUGE DOS FÃS 

"A quadratura do 6, "ou a rMrávilhosa estória do fan:roo<1 que ido 
latmva Emilinha Borba", iii o título do liwo lançado, a nível naoional, 
peça escritor .i poeta Antonio Mirruida, no auditório da Bibliot;,ioa PÚbli· 
ca do Pru:iani, durant.i a progr'<omação oficial do Cong;ree,r;io _ Bril.10ilei:ro de 

Biblioteconomia, 
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Trata-se de uma obra que o autor qualifica como "mais hurror ne

gro do que sátira" relacionada com a descrição de uma cultura localizada 

especi~icamente na época áurea do redio brasileiro através de seus aspe:,: 

tos sociológicos, culturais e políticos, que configuram o meio ambiente 

do personagem, 
Antonio Miranda procurou descrever nesta obra os aspectos gerais 

do ambiente vivido na época do rádio, "numa época em que Emilinha Borba 

reinava em todas as camadas sociais dos anos 50. O livro nostra um depci;_ 
menta atual de uma personagem que procura mostrar todo um ambiente vivi

do na fase ascendente do redio do Brasil. E o mesmo personagem convida, 
durante o in!cio de seu depoimento, um amigo seu que basicamente seria o 

PrÓprio autor do livro, 
A cultura pura do brasileiro é mostrada com muita realidade, e in 

alusiva todas as implicações pclfticas que culminaram com a eclossão da 
revolução de 1964, estendendo-se daí para uma descrição objetiva dos acon 

tecimentos posteriores. . . 
Segundo seu autor o livro aponta basicamente "o rádio cano eleme/ ":\ J·,~ 

to de integração nacional através de urna cultura própria e não-oficial". · .Í ' .. '.'/. 

Antonio Miranda, de 38 anos de idade, é Presidente da Associação 
dos Bi.bliotecá:rios do Distrito Federal, e Assessor do Ministério da Educa 
ção e Cul ture.. Além de escritor e poeta, Miranda criou e levou a mais d~ 

13 pafses algumas peças teatrais. Foi premiado pelo Governo argentino per 
ter ganho um concurso de monografias sobre artes. 

5.14 ANAIS DO 109 CBBD 

Jâ saíram o I e II volumes. 

O III será publicado em breve. 
Apresentará os trabalhos Oficiais 

Associação Bibliotecá:ria do Paranâ 

Caixa Postal 8796 

80,0000 - CURITIBA~ PR. 
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5.15 LIVRO f LAZER 

Eu acho que a Biblioteca PÚblica deve sair daquela posição de 

torre de marfim, de um Órgão estagnado, apenas como um depÕsi to de li

vros, para se tornar um órgão dinâmico e vivo, procurando apresentar o 

livro, como urna das opções de lazer. Em função disso, nós precisamos ser 

bastante agressivos em relação este trabalho: DaÍ estamos atualmente pe!:1. 

sanda em bibliotecas pÚblicas utilizando recursos audio-visuais, de ca

nais de transferência de informação". A opinião é de Kátia Maria de Car

valho Silva, Presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas PÚblicas e 

Escolares. 

5.16 LUTA PELO RESPEITO A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 

A luta pelo respeito à legislação profissional desencadeada pela 

~ Região do Conselho Regional de Biblioteconomia, foi um dos temas abor 

dados no 109 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e rocumentação. 

·o tema apresentado por José Tavares da Silva Filho foi consubs-

tanciado no merrorial de classe dos bibliotecã'rios e documentalistas en
viado ao Presidente da RepÚblica, aos Ministros de Estado e aos governa

dores do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No documento, os signatã'rios 

denunciavam a naneação de profissionais de outras ã'reas em funções espe

cificadas em lei própria de bibliotecã'rios documentalistas. 

cópias do memorial foram distribuídas aos participantes do enC0!:1, 

tro. Em determinado trecho, o merrorial denuncia: "em franca contradição 

can os dispositivos legais, o Diário Oficial do Rio de Janeiro do dia 4 

de abril de 1979, traz as seguintes nomeações: a) advogada Diva Brandão 

Laboriau - na qualidade de diretoria do Departamento Geral de D:Jcumenta

ção da Secretaria de Estado da Justiça do Rio de Janeiro: Jornalistas Hei:_ 

tor.!1oniz - para diretor da Divisão de Bibliotecas da Secretaria de Est~ 

do de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. 
Os nomeados não possuem curso superi?r de biblioteconomia, e como 

agravante, vêm ocupar os cargos em substituição a bibliotecã'rios, regulaE_ 

Ilente inscritos no Conselho Regional .... 

Segundo José Tavares da Silva Filho, o repúdio foi gerad? em de

corrêl.cia do flagrante desrespeito as disposições legais vigentes e em de 

Boletim Inform. CRB-8 são Paulo, 3 (3):. 81 jul~set/79 



trimenta dos profissionais com suas situações bem definidas junto ao 
' - a .-Conselho Regional de Biblioteconomia. A·posiçao tomada pela 7- Regiao, em 

prestaram seu apoio a maioria dos participantes do congresso, que também 
propugnam pelo maior respeito aos seus direitos profissionais. Para eles, 

a identificação do homem com o cargo a ser exercido é corolário básico da 

moderna técnica administrativa. Isto sem contar o aspecto do desrespeito 

à lei. 

5.17 ENSINO FALHO E BIBLIOTECA 

"Afirmo sem medo de errar que o ensino é falho no Brasil por fal

ta de bibliotecas e bibliotecários. A confirmação do que estou dizendo 

são os vestibulandos, ,no caso a redação dos vestibulandos", A declaração é 
de Nancy Westphalen Corrêa, presidente do Conselho Federal de Biblioteco

nomia, ao falar sobre o mercado de trabalho da classe. E continuou: "&! 
falta de leitura, o brasileiro nao sabe estudar, não sabe pesquisar e nao 

tem onde fazer isto. .,,, •", ,·, . " l-· ,·, 
Nancy, que presidiu a Comissão de Recepção do 109 Congresso Bra~, t:,' \: :'t:: 

leira de Biblioteconomia e Ibcumentação, disse cada escola deveria contar 

com a sua biblioteca e que o problema de mercado de trabalho se torna 

mais sério quando se trata do interior do Estado, no tocante ao Paraná• · 

"São poucos os municípios do Paraná que reconhecem a necessidade de bi

bliotecários. Dn municípios ricos do Norte do Estado, o quadro de biblio

tecários é mínimo, como por exemplo, o de Londrina e Maringá, não se fa-
lando de municípios riquíssimos como Guarapuava que não tem bibliotecário. 

Ponta Grossa tem dois, e conta com universidade. Você entende universi~ 

des sem bibliotecário?; Eu não". 
E no caso das bibliotecas infantis? SÓ agora Curitiba ganha sua 

primeira biblioteca infantil". Falando sobre as oportunidades indicou que 

"o maior mercado de trabalho, depois do professor primário é o bibliqte~ 
rio", só que apresentando dois problemas. O maior número de vagas estaria 

em empresas oficiais, mas oneradas por falta de verbas e por falta de 

conscientização do valor real do trabalho de bibliotecário. Apontou tam

bém que existe falta de conhecin1ento por parte dcts empresas privadas do 

valor da informação organizada em funç20 da sua produção e que este traba 

lho caberia então ao bibliotecário. 
Anualmente o Brasil forma mais de 800 bibliotecários em 29 

dades. Mas do nCmero de for·mados , uma parcela minoritária apenas 
facul
traba-
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lha. Ao todo estão registrados ao Conselho Federal de Biblioteconomia, 

cerca de 10 mil profissionais. "Seria necessário, no mínimo, para haver 

ensino, um bibliotecário em cada escola. Agora quantas escolas tem no B~ 
sil? 

A procura do curso de Biblioteconania tem maioria fonnada pelo S!=:, 

xo feminino "que muitas vezes vai estudar mesmo mais em função da cultura 

do que de trabalho". A remuneração, é variável, e os profissionais nao 

contam com um sindicato em todo o país. "Uma pequena parte delas apenas 

recebe salário compatível com o nível que possui. As grandes empresas es

trangeiras no Brasil tem seu bibliotecário. Curitiba tem a única Cidade 
Industrial planejada. Pergunta-se então: onde está a Biblioteca da Cida

de Industrial? A biblioteca para as crianças, famílias e operários da Ci

dade Industrial? Onde estão as redes de bibliotecas escolares munici
pais"? As considerações da Presidente do CFB valem integralmente para 

nosso Estado. 

5 .18 A INFORMAÇÃO ~ ETAPA DA DECISÃO 

"Implementam-se cursos de biblioteconomia em nível de pÓs-grad~ 
ção, medida da mais alta significação, nem sempre, porém, voltada para 

a realidade das necessidades brasileiras , em termos de seus conteúdos cur 

riculares e localização geográfica", argumenta Gaston Litton, homenagea

do do X Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Ibcumentação. 

Para ele, estaremos colocando a Biblioteconania entre os instru

mentos básicos para a transferência a.a infonnação, concorrendo para as 
grandes aberturas, metas e ações pretendidas pela sociedade brasileira, 

se adotariros a nixima munialmente reconhecida de que a infonnação é eta

pa da decisão a ser tomada, 

6, I BEAGRI 

A Biblioteconomia e a infonnação de uma maneira geral, ganham, 

· cada dia, uma maior importância, corro atividade meio, como atividade su

porte no processo de desenvolvimento. 
Coube a agricultura brasilein, reconhecer a importância deste 

processo, na criação, no ano passado ela Biblioteca Nacional de Agricul't::!. 
~ 

ra - BINAGRI - que vem prestando importantes serviços a numerosos usua-
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rios, através da SNIDA, 
lln ano dapois, cabe ao Estado do Paraná, com a visão futurista 

que car-acteriza, criar a 1ê BEAGRI, que deverá contribuir a uma melhor 

canalização das informações veiculadas pelo SNIDA até o Estado, facili

tando sua descentralização operativa e .constituindo-se no ponto focal da 

info:rmação agrícola a nível do Estado, reunindo, conservando, processan

do, difundindo e recuperando a informação cientifica e tecnológica rela

tiva à agricultura, produzida pelo Estado. 

Fazendo parte de um amplo projeto a nível de Brasil, a Bibliote

ca Estadual de Agricultura.está ligada à rede nacional de bibliotecas do 

gênero, liderado pela Biblioteca Nacional da Agricultura - Binagri., O 

objetivo principal é fortalecer a documentação .do setor agrícola cem a 

finalidade de melhor atender os usuários e interessados. 

Na solenidade de criação da Beagri, falou a representante da Di

reção da Biblioteca Nacional da Agricultura, Yone Chastinet, que ressal

tou a :importância do ato, principalmente por se tratar da primeira uni~~, 1
'/ .·,. 

de, de Ulla série de outros que serão criadas em todo o Brasil. A BinagI:i::1
1 
·: (: \i 

por sua vez, está interligada a um sistema internacional de documentação\, · .,,._ 

agrÍoola chamado Agris , ligado à FAO. 
Afi:rmando que a criação da Beagri é o resultado de um trabalho 

que já vem sendo realizado há anos pela Secretaria da Agricul~ com o 

apoio de outras entidades ligadas ao setor agrícola, Reinhold Stephanes 

colocou a Pasta da Agricultura à inteira disposição dos profissionais de 

'&iblioteconania, visando um adequado desenvolvimento do setor com possi

bilidades de avanço num futuro bem próxirro. 
Cooroenando uma rede de 25 bibliotecas agrícolas no Paraná, segur:i, 

do explicou Leila Maria Bueno Magalhães, que responderá pela Beagri, a e!! 

tidade recém criada objetiva ainda a coleta e registro das informações a

grícolas produzidas em todo o Paraná, "Pretende-se dessa forma, preservar 

a história agrícola.do Paraná e do Brasil através de um rico acervo de d.2_ 

aumentos que caneçarão a ser reunidos, assim como possibilitar maior de

senvolvimento do setor através da disseminação de informações agrícolas e 

de estudos recentes que colocam a moderna tecnolpgia â disposiçao dos téc 

nices em geral", acrescentou ela. 
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7 . PROFESSORES DA COLÕMBIA EM CAMPINAS 

O ex-diretor do Arquivo Nacional da Colômbia, atualmente profes

sor de arquivística da Faculdade de Ciências da Informação, de Bogotá, 

da Universidade de La Salle e Prof. de História da Universidade de Buel'lê. 

ventura, Padre Alberto Lee Lopes , a convite do Professor Dr. Gaston Li t

ton, coordenador do curso de mestrado em Biblioteconomia da PUCC, reali

zou diversas palestras para os alunos desse curso de pés-graduação, nos 

dias 1 e 2 de junho do corrente ano. 

8. CURSO NO S.T.I.A. 

A bibliotecária Maria Marques Zanatta, diplomada pela Faculdade 

de Biblioteconomia da PUCC, realizou, em Paris, curso no Stage Technique 

Internacional d'Archives, promovido pelo Secretariat d 1ttat a la Cultu

re, no período de 8 de janeiro a 22 de março do corrente ano. O curso in 

aluiu conferências, visitas e viagens para Coen e Bouen. 

Dezoito países tiveram seus representantes no curso e também os 

da L'Ecole des Chartes. 
A bibliotecária Marisa Marques Zanatta visitou ainda os arquivos 

de História e Política, em Amsterdam. 
Seu curso, que foi financiado pela CAPES e UNICAMP, incluiu; en 

tre outros temas, os seguintes: 
- conhecimento da organização e funcionamento dos arquivos nacio 

nais, departamentais, municipais, arquivos de museu, arquivos privados 

(pessoal e familiar)), a comunicação dós documentos e sua missão, servi

ços educativos, exposições históricas, reprografia, conservação, restau

ração de documentos , prédio e material de arquivo. Atualmente trabalha 
com o arquivo Edgard Leueproth do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas. da UNICAMP. 

9. PROFESSORA DA UFS.C 

A bibliotecária Kátia Maria Lemos Montali, diplomada pela Facul
dade de Biblioteconomia da Pontifícia Universida:de Católica de Campinas e 

aluna do Curso de Mestrado em Biblioteconomia dessa mesma Universidade, 

submeteu-se a concurso para Professor Colaborador na Universidade Federal 

de Santa Catarina, obtendo a 1ê classificação, com a média 9,75. 
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Desde lll3.rÇO deste ano, Kátia Maria Lem::is Montali, está lecionando 

para os alunos do ct.lI'So de Biblioteconomia da Universidade Federal de San 

ta Catarina. 

10. SISTEMAS DE INFDRMAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 

A Faculdade de Educação da UNICAMP (Universidade Estadual de~ 

pinas) implantou sistema de informação sobre educação que está funcio~il!! 

do desde janeiro do corrente ano, inicialmente para usuários dessa Uni

versidade. 
Sua base de dados é o sistema ERIC, sendo apoiado também pelo 

sistema SIDE. Compõe-se de 150.000 microfichas com mais de 100.000 tr~ 

lhos, entre os quais relatórios de pesquisas , teses acadêmicas , traba

lhos para congressos. 
As microfichas podem ser duplicadas ou copiadas em papel no for

mato usual ou ainda consultadas em aparelhos leitores de microfichas. 

No Brasil serão instalados apenas mais dois sistemas ERIC, ,R9 
Rio Grande do Sul e no. Rio Grande do Norte, sendo o da UNICAMP o pione:i.~\ \ ' 
ro. •~ 

Para sua instalação, a CAPES concedeu bolsas de estudo às biblio 

tecárias da Faculdade de Educação, Maria Helena Pena Tobar Mariucci e 

Arlete Ivone Pitarello, que permaneceram i.nn e dois meses respectivamente, 

nos Estados Unidos e Inglaterra. 

11. GUIA DAS BIBLIOTECAS BRASILEIRAS E O I. N. L. 

Através de i.nn convênio firmado entre o Instituto Nacional do Li

vro e a Fundação IBGE foi realizado o levantamento "in loci.nn" dos servi

ços bibliotecários no Brasil. O 19 voli.nne já foi publicado e denomina-se 

"Guia das Bibliotecas Brasileiras" e contém, além do endereço, informa 

ções sobre: localização, acervo em livros , acervo em folhetos , classifi-

cação, ano de instalação, sistema de classificação adotada, peri;odo de 

consultas e área Útil. 

Dando continuidade a este trabalho serão divulgados , em próximo 

volume, dados complementares envolvendo variáveis relativas a rec\l1'Sos 
humanos, reCUI'Sos financeiros, serviços e instalações, acervo, movimento 

no ano, número de assentos, número de usuários atendidos, etc. 
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2) - Encontra-se em fase de tabulação e até o mês de outubro se

rá divulgado pelo INL, o total de recursos financeiros, gasto em 1978, 

pelas Bibliotecas PÚblicas em convênio com o Instituto Nacional do Livro 

na aquisição de material bibliográfico. 
3) - Afim de motivar os Prefeitos Municipais a construir prédios 

exclusivos pare. Bibliotecas PÚblicas e implantações serviço de excensão, 

através de carros-biblioteca ou caixas- estantes o INL está propondo a

cervo especial.treinamento e assistência técnica às referidas Prefeitu-

ras. 
4) - Todos os Estados receberam reCUl'SOs do INL para irnplanta.ção 

do Sub-Sistema de Bibliotecas PÚblicas estão sendo avaliados pelo Orgão. 

A avaliação compreende os serviços oferecidos aos usuários , o número de 
. ~ . mUJ;1icipios beneficiados e a qualidade de serviços oferecidos aos usua-

rios na capital e nos municípios. 
5) Todas as Bibliotecas PÚblicas que recebem subvenção do INL de

vem atender os usuários através do empréstimo domiciliar. O INL efetuou 

centemente o levantamento das Bibliotecas que não oferecem esse tipo 

de serviço aos usuários e deu i.nn prazo para o ci.nnprimento dessa recomen

dação, senao todo o tipo de auxílio será suspenso. 

12. SEMINARIO SOBRE PLANEJAMENTO 
Realizou-se em Brasília, de 30/08 a 02/08, Seminário sobre Plane 

jamento de Redes Nacionais de Infonnação e D'.Jci.nnentação, sob o patrocí

nio da CAPES, CNPq e, BRITISH COUNCIL. Em duas sessões diárias com expo

sições, questões propostas, relato qe experiências brasileiras e discus

soes sobre o tema e, na Última sessão, debate geral sobre temas abonla

dos, 
O ni.nnero de participantes foi limitado: os brasileiros e 04 es-

trangeiros . Tão logo sejam publicados os Anais , o Prof. Antonio Miranda, 

da CAPES, informará a pessoas e entidades interessadas. 

13. PARAÍBA, SEDE DO 119 CBBD 

" As atividades biblioteconômicas na Paraíba começaram há exatamen 

te dez anos atrás, quando foi criado o curso de Biblioteconomia na Uni

versidade Federal, liderado por alguns bibliotecários que já trabalhavam 

no Estado. 
Nesse período de i.nn lustro o c,irso formou cerca de duas centenas 

de bibliotecários que hoje se encontram atuantes no Estado e em vários 

outros pontos do País e da região.como é o caso da Universidade Federal 
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do Rio Grande do Norte que, mediante convênio, formou seu pessoal no CIJ!'. 
so de UFPb, e mais recentemente, a Universidade Federal de Sergipe, ini

cia um prograna idéntico. ~ a ação da Biblioteconomia paraibana estrepo

lando as fronteiras do Estado e atingindo outros pontos da região. 

No presente memento as atividades estão se desenvolvendo através 
da realização de c\lt'sos de pés-graduação a nível de especialização e mais 

especificamente a nível de mestrado com área de concentração em Sistema de 

Bibliotecas PÚblicas , pioneiro em todo o Norte e Nordeste, que vem atrai!!_ 

do as atenções de profissionais de vários pontos do paÍs. 

Não temos tradição e experiências que são conquista dos mais ve

lhos a quem rendemos o nosso respeito, mas temos o entusiasmo de fazer, e 

a boa vontade de acertar que são características dos mais jovens. 

~ can este entusias!lP e com esta boa vontade que, em nome da Ass:?_ 

ciação Profissional dos Bibliotecários da Páraíba, com o apoio da Univer

' 

sidade Federal da Parai"ba, através do Departamento de Biblioteconomia e 

D::lcumentação Documentação, da Biblioteca Central, do Governo do Esta~º-°'f • r • > 
da Biblioteca PÚblica, que candidatamos o Estado da Para:i."b~ para s~fi)FI•: <· ~i;: 
o 119 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e l:bctnnentaçao em 1981. ''.!:. . • 

14, BOLSAS DE ESTUIX)S NA GRÃ BREI'ANHA 

REQUISITOS: 

C\lt'so universitário completo 

dti!lPs conhecimerrtos de inglês escrito e falado 
!bis anos de experiência profissional apÓs a graduação 

INSCRIÇÕES: 

The British Council 

Brasília: CRB 708/709, bloco 3 n9 1-3 CP 142336 

Tel. 272-3960 

Curitiba: 

Recife: 

R. General Carneiro 679 CP 505 

Tel, 222-8686 

Av. Antonio de Goes 240 Pina CP 870 

Tel. 326-6640 

Rio de Janeiro: R. Otávio Corrêa, 30 Urca CP 2237 

Tel. 246-8133 

São Paulo: R. Maranhão, 416 CP 1604 

Tel. 825-2159 
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15. s~o EM MINNEAPOLIS 

A comissão de Educação e Treinamento da FID organizou um Seminá

rio sobre "Educação e Treinamento em Serviços rle Informação para a IndÚ~ 

tria e o Comércio em Países Desenvolvidos e em Desenvolvimento-Necessi

dades, Experiéncias e Novos RUlli:ls", a realiZàr-se em 11 e 12 de outubro, 

de 1979, em Minneapolis, Minnesota, sob os auspícios da Sociedade Ameri

cana de Informação Científica. 

Informações: Miss Judith A. Werdel, Secretaria FID/EI' Cio Natio

nal Research Council National Acade!l\Y of Sciences, 2101 Constitution Ave 

nue, N.W. Washington, D. e. 20418. USA. 

16. V ENEBD 

Recebemos o seguinte Ofício (1/79) 

Realizar-se-á de 23 a 27 de Janeiro de 1980, no Campus da Univer.,

Federal da Paraxba, em João Pessoa, o V Encontro Nacional dos Es

tudantes de Biblioteconomia e Documentação do Brasil, o V ENEBD-Brasil. 

No m:::mento em que as Universidades Brasileiras e, em particular , 

o ensino de Biblioteconomia e Documentação, atravessam uma etapa de in

tensos debates sobre seus caminhos, o V ENEBD-Brasil, assume um papel~ 

levante corro foro de discussões e críticas sobre os vários aspectos do 

Ensino Bibliotecário e da Biblioteconomia. 

Em vista disso, os estudantes de Biblioteconomia de João Pessoa, 

através da Comissão Executiva do V ENEBD, vém pedir o apoio do Jornal da 

Febab, para a divulgação do Encontro. 

Desde já agradecidos, apresentamos nossas 

SAUDAÇÕES UNIVERSITÃRIAS 

MARIA WI'HALIA JENNER ROSAS 

Pres. da Comissão Executiva do V 

ENEBD-Brasil. 

Corro o Jornal da FEBAB está ,,rovisoriamente suspenso, por razoes 

financeiras, aprovei tarnos a publicação oo BI do CRB-8 pára dar ao even

to a divulgação pedida pois,cano a Presidente Maria Euthalia, considera-
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mos essa reunião da maior importância quando seus objetivos sao clara

mente enunciados e todas as atividades são orientadas no sentido de at:i-.!!_ 

gi-los: as sugestões e críticas construtivas dos estudantes, expressas 

em term:::,s corretos, podem ajudar, e muito, os professores e os adminis

tradores escolares a resolverem inteligentemente muitos problemas da es

cola. 

17. PROJCil10S CONGRESSOS 

I CONGRESSO lATINO AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

Ptunovido pela FEBAB, a realizar-se em Salvador em setembro de, 

1980, terá como tema "A Transferência da Informação". 
Até 31.12.79 as inscrições gozarão de um desconto especial, 

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

Será realizado em João Pessoa em julho de 1981. A ParaÍba 

çou a se rrovimentar para o X CBBD. 

18, XII CONGRESSO ANUAL DA A. B, C. P, 

A Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel, durante seu 

X Congresso, realizará uma Sessão sobre Conservação e Restauração de Li

vros e Documentos (30/XI/79), no Paliicio de Convenções do Anhembi, sala 

L, das 9 às 17 h. 

19. CORLIDOSP 

A Coordenadoria de Conservação e Restauraçào de Livros e Documen.,. 
tos do Estado de São Paulo, realizou em 30/07 p.p. o 19 Encontro Brasilei 

rode Conservação e Restauração de Livros e Documentos. 
Aguardamos a publicação das Recomendações Finais para dar a ne

cessária divulgação 
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20. SEMINÁRIO SOBRE O PLANEJAMENTO DE REDES NACIONAIS 

DE INFDRMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Coordenado por Antonio Miranda (CAPES) e Raimundo Mussi (.CNPq), 

realizou-se de 30/07 a 2/8 p.p., em Brasília sob o patrocínio da CAPES, 

CNPq e do British Council. 

A CAPES publicará um documento pormenorizando o evento. 

21. SEMANA DA FACULDADE DE EWCAÇÃO, FILOSOFIA 

CitNCIAS SOCIAIS E DE DOCUMENTAÇÃO DE MARILIA 

A realizar-se de 15 a 18 de outubro p.f., desenvolverá as segui~ 

tes atividades: 

,; em EDUCAÇÃO: Encontro Regional de Supervisão do Ensino 
* em FILOSOFIA: IV Jornada de Filosofia 

CimCIAS SOCIAIS: Curso de Extensão Universii:ária - "Capii:alismo e 

Frente de Expansão 

em BIBLIOTECONOMIA: Curso de Extensão Universitária "Planejamento de 

Serviços de Informação" 

Painel - "O ensino da Biblioteconomia" 

As inscrições para Professores, Estudantes e demais interessados 

se encontram abertas no Campus da UNESP - Avenida Hygino Muzy, 737 -

·Marília. 

22. IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA 

Infomações: Rio de Janeiro - 14 a 19 de outubro, 1979 

A.A.B - Praia do Botafogo, 186 - sala B-217 CEP 22,253 - Rio de 

Janeiro - R.J. 

23. ARTE DE CONTAR HISTÕRIAS 

O Diretório Acadêmico "Adelpha de Figueiredo" da Faculdade de Bi 

blioteconomia da PUC, de Campinas, promoveu de 17 a 19 de agosto um Curso 

de Extensão Universitária para bibliotecários sobre "A Arte de Contar His 

tórias", pela Professora Corina Ruiz, da OMEP - Organização Mundial de E

ducação Pré-escolar. 
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24. CURSO DE RECICLAGEM DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DE BIBLIOTECÁRIOS 

Visando os proximos concursos em programação da Prefeitura e do 

Estado (todas as Secretarias e USP), a APB está pTOgTamando wra atualiZ9_ 
ção aos candidatos. O curso constarêi de várias diciplinas, e o candidato 

Poderá optar por aquelas que desejar. 

Cada disciplina terá lill!a carga horár~a de 10/20 horas/aula. 

Os certificados serão emitidos da seguinte forma: de 10/30horas/ 

aula serao fornecidos ATESTAIX) DE FREQUÊNCIA, 
Acima de 40 horas/aula serão fornecidos CERTIFICAIXl DE ATUALIZA

ÇÃO PROFISSIONAL. (com a especificação de cada diciplina), 

25. CAPES PROMOVE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ,f 'k.,, 
~/Í' _: /~!17~-~-

. . ~ • !". -· í ._·. •i_ 
Três cursos de pás-graduação "lato sensu" - especializaçao er,í~'"f·· 1, ,, . :::,i.i 

blioteconania - estão sendo oferecidos com os recursos do PICD - II (MÊcf ,','. ~i{i 
DAU/CAPES). O primeiro em Manaus (FUA), o segundo em Florianópolis (na UFSC,) 

organizado por iniciativa da ABEBD) e o terceiro em João Pessoa (UFPB), 

todos eles oferecidos nas férias de janeiro/março e junho/julho do cor

rente ano, com carga horária entre 360 e 400 horas. Um quarto curso está 

sendo programado pela BIREME/CAPES para a área biomédica. (colaboração de 

Antonio Miranda) 

26. DIVULGAÇÃO DA PROFISSÃO 

A REVISTA FAMfLIA CRISTÃ em seu número de setembro p.p., na se

çao Profissões no Brasil (p.26/27), sob a responsabilidade de Terezinha 

Santos, insere um artigo sobre a profissão do Bibliotecário, correto e 

criterioso sob todos os aspectos, fato raro em nossa Imprensa. 

Merecem destaque especial a epígrafe e.,principalmente, a introdu 

çao na qual a redatara expressa, de forma sintética mas incisiva,a fun

çao social do bibliotecário, tão esquecida às vezes pelos próprios pro

fissionais e sempre, por nossas autoridades educacionais: 

"Nas mãos do bibliotecário está a tarefa privilegiada de coletar 

e organizar os documentos que formam o patrimônio cultural de 

um povo e de servir como veí'culo na transmissão dessa cultura~ 
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niões 

"Cabe ao bibliotecário o privilégio de transmitir a cultura 

povo para o próprio povo". 
do 

"O bibliotecário, antes de tudo, deve estar consciente da respo.!:1: 

sabilidade de seu trabalho". 

"Desde a formação do hêibito da leitura entre as crianças, apre

sentando-lhes um mundo de idéias novas e despertando-lhes o in

teresse pelo conhecimento, até o aprimoramento de profissionais 

das mais variadas áreas das ciências físicas e humanas, 

enumeradas as funções do bibliotecário". 

estão 

O período final expressa uma questão que sempre propanos em reu-

profissionais, com:i objeto de um estudo profundo e inteligente: 

"Antes de mostrar preocupação com Cibernética e Eletrônica, com:i 

atividades concernentes à Biblioteconomia, deveríam:is questionar 

se estão adequadas ao contexto do País ... " 

O que não significa, de modo algum,que sejamos contra a Ciberné

a Eletrônica ... 

27. VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL 

É o objetivo da campanha dos bibliotecários da UFMG através da 

redução da carga horária e equiparação do salário que, na região, é pago 

para empresas do mesmo porte que a Universidade. 

Nosso 'apoio a esta campanha é geral e irrestrito por serem jus-

tas e nobres as reivindicações da classe. 

Para outras informações, endereçar-se a: 

Lucia Helena Pimenta Lima 

Dep. de Ciências Políticas da UFMG 
30000 - Belo Horizonte 

No 109 CBBD a FEBAB incentivou a criação de grupos de trabalho 

semelhantes ao grupo que está levando adiante a campanha de valorização 

profissional dos bibliotecários mineiros. O entusiasm:i foi grande. E as

sim, de acordo com os estatutos da FEBAB, logo que houver pelo menos três 

desses grupos, será criada a COMISSÃO BAASILEIRA DE DIBULGAÇÃO E VALORI

ZAÇÃO PROFISSIONAL. 

A Associação dos Bibliotecáric. Sãocarlenses já comunicou 

FEBAB a criação de seu GT. 
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28. OOIANIA COM CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás acaba 

de criar o Curso de Biblioteconomia que já vai funcionar em 1.980 com 2.0 

vagas. 
O CRB-8 deseja que essa escolha seja mais um celeiro• de bons profi~ 

sionais. 

29. CURSO NO ~xrco 

A INFONTEC CONACYT está organizando par!). 16 de novembro a 7 de d~ 

zembro prÓx:iJios, um Curso de "Entrenamiento para America Latina sobre Ser 

vicio de Información y Assistencia Tecnologica para la Industria". 

Informações: 
- Apdo. Postal 19-194 

- México 19 - D. F. 

30. PROJETO "BIBLIOTECA CASTELO" 

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA tem a satisfação de. anun

ciar que já está pronto e se encontra à disposição dos interessados, o 

primeiro_projeto de bibliotecas de uma série que ele encomendou: Bibliot~ 

ca Castelo, concebida nos moldes das modernas exigências , 
O nome BIBLIOTECA CASTELO foi dado por uma criança ao ver a pers-. 

pectiva externa da Biblioteca. E foi apropriado, pois, o Castelo tem mui

to a ver com os sonhos infantis e contos de fada. 

31, REGISTRO PROVISORIO 

O prazo de validade do Registro Provisório dos Bibliotecários 

de 1 (un) ano. Os profissionais, portanto, cujo•prazo de R.P. jáestáve!}_ 

cido, procurem encaminhar ao CRB-8 a documentação (requerimento, diploma 

e sua xerox autenticada) para a obtenção do Registro Definitivo e de sua 

Carteira Profissional, 
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32, REVISTAS DE BIBLIOTECONOMIA 

A classe conta hoje com diversos periódicos especializados em 

língua portuguesa. 

- Revista Brasileira de Biblioteconomia e I:ocumentação 

- Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG 

- Ciência da Informação 

- Revista de Biblioteconomia de Brasília. 
A informação atualizada, é uma necessidade de cada profissional 

da Biblioteconomia. E isto justifica uma assinatura para si, ou para sua 
biblioteca , 

33 . IXJAÇl'.JES SOLICITADAS 

A faculdade de Administração de :empresas de Governador Valadares 

osé de Assis - 35.100 - Governador Valadares) - solicita doações de 

·vros e periódicos para a sua biblioteca, principalmente das áreas de 

Exatas e Aplicadas. 

34. CRB-6 COM NOVA SEDE 

A nova sede do CRB-6 (Av. Brasil 673 - sala 308 em Belo Horizon

te) foi inaugurada com un coquetel em 2 O de junho p. p . Enquanto nos 

confraternizamos com o CRB-6 inauguramos á classe mineira os melhores su

cessos nos empreendimentos . 

35. EMPOSSADA NOVA DIRETORIA DA APBA 

Foi empossada a nova diretoria da Associação Profissional de,Bi

bliotecârios do Amazonas, assumindo a Presidência a Sra. Maria de Nazaré 

de Pina Pires. O ato realizou-se no auditória da Biblioteca PÚblica (Ma

naus) no dia 16/2/79 e contou com a presença de consideravel número de 

profissionais. Na oportunidade, foi proferida uma palestra sobre Biblio

teconomia e Profissionalisiro pelo Prof. Antonio Miranda que ressaltou a 

:importância da recente visita de Antc,io Gabriel, Presidente da FEBAB, 

a Manaus onde conduziu o processo de sucessão na APBA, depois do :impas

se dos Últimos meses. 
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36. ASSOCIN;ÃO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZAfitlS (S.L.A.) 

f a segunda das maiores associações bibliotecárias dos E.U., com 

mais de 11.500 membros associados, entre os quais se incluem bibliotecá

rios e peritos sobre inforniação da IndÚstria e do Comércio, Centros de 

Pesquisas , Departamentos Governamentais e . Departamentos Especializados de 

Bibliotecas PÚblicas e Universitárias. A sede é em Nova Iorque, tendo co

m::> Presidente Joseph M. i:l3gnese, Diretor do Centro de Bibliotecas eAudio

-Visuais da Universidade Purdue. 

Durante a Conferência Anual realizada em Honolulu (junho 9/14), 

que noticiam::>s, a S.L.A. reafirmou seu apoio integral ao Sistema Nacio

nal de Periódicos (N.P.C.). 

·,,_ . rl 

37. I CLABD 
;,1 "J~i 

F .,. ri 
•, ~ 'f,", 

,.... ... r -J:Í- •• ,/';·1 
"f,,~·1\-..\: .. "~. _\, ~ cl · · , ~ :4-r 

O I Congresso Latino-americano de Biblioteconomia e Documen-[ ' ·~tt 
tação (Clabd) será realizado em setembro de 1980, em Salvador, com~-. • 

perspectiva de reunir de três mil cientistas e técnicos brasileiros e de 
outros países da América Latina. Tendo como tema central a Transferência 

da Inforniação o I Clabd se deterá na abordagem de cinco subtemas: Meca-

nism::>s da Transferência da Informação, Política da Transferência da In-

formação, Sistemas de Inforniação, Transferência de Tecnologia e Mercado 

da Infonnação. Material sobre o evento está sendo distribuído pelos bai~ 

nos, inclusive acompanhado de peças promocionais da vida do seu Estado. 

O I Clabd, que será realizado no moderno Centro de Convenções da Bahia, 

no período de 21 a 26 de setembro do prÓximo ano, tem na sua presidência 

a bibliotecária Noreth Calmon de Cerqueira Ribeiro, que explica a esco-

lha do tema central: "Vivemos hoje preocupação mundial de que todas, as 

decisões sejam lastreadas em infonnações técnicas e, no entanto, a sua 

transferência não ocorre com a rapidez e liberação desejadas para o ate~ 

dimento das necessidas, 
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38. I CONGRESSO ESTADUAL DO LIVRO 

Sob a presidência de honra do Governador do Estado realizou-se 

de 24 a 26 de setembro p.p. o I C.E.L. por iniciativa do Instituto Esta
dual do Livro . 

Os temas Criação - Produção - Divulgação e Distribuição foram 

~elatados e discutidos por nomes fam::>sos nas áreas, A sessão plenáriade 

26 de setembro teve como Presidente de Honra o Ministro Eduardo Por 
tella. 

39, 2§ REUNIÃO LATINO-AMERICANA DE MUlilERES 

UNIVERSITÁRIAS 

A realizar-se no Rio de Janeiro, de 9 a 14 de dezembro, p,f,, p~ 

m::>vido pela A.B.M.U., desenvolverá um Painel "A Ação da Mulher, e os 
sub-temas: 

I - Necessidade de Politização da Mulher como meio de participa

ção efetiva na solução de problemas sociais 

II - Auxilio que a mulher diplomada pode prestar à Comunidade 

III - A influência dos meios de comunicação na fonnação das novas 

gerações 

Infonnações na Secretaria: 

Rua Almirante Cochrane, 202 - C.P, 24032 

CEP. 20550 - Rio de Janeiro 

.o Tema Central relatará 110 Entrosamento Homem/Mulher no 

Profissional, Social e Familiar". 

40. VII ENCONTRO BAD EM PORTUGAL 

REGULAMENTO 

1 ORGANIZAÇÃO 

Campo 

1. 1 O VII Encontro de Bibliotecá'rios, Arquivistas e Documentalis

tas Portugueses a realizar sob os ausp{cios da Universidade de Lisboa, é 
da responsabilidade de uma Comissão C;ganizadora, constituída pelos )i

bliotecârios da mesITB Universidade, Maria José Moura, como Secretário do 

VII Encontro, Maria Inês Barroso e Elvira Queiroz, pelo Secretário-Coord!::, 
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nador do Centro de D::icumentação Cientffica e Técnica do Instituto Nacio-

nal de Investigação Científica CArlos Pulido e pelo PI'esidente da BAD, 

Luís Abreu Nunes. 

1.2 A Canissão Organizadora é coadjuvada pelo Secretariado e pe

los Serviços de Recepção e Relações PÚblicas. 

1.3 Todos os contactos dos participantes devem fazer-se com o Se 

cretariado que funciona na Reitoria da Universidade de Lisboa. 

2 TEMÃTICA 

2 .1 O tema do VII Encontro "Planeamento das Infraestruturas da 

Info:nnação" é desenvolvido em sessões plenárias seguidas de debates e em 

rnesas redondas, que funcionam simultaneamente, focando os seguintes as

pectos: 

- Planeamento das redes de serviços 

- Planeairento das redes de serviços 
- Planeamento das redes de serviços 

Planeamento de mão de obra 

de documentação 

de biblioteca 
de arquivo 

2 • 2 As comunicações livres são apresentadas em sessão 

3 PARTICIPANTES 

3.1 Podem participar no VII Encontro técnicos dos 

cumentação e infonnação, de biblioteca e de arquivo, nacionais ou estran 

geiros. 

3.2 A inscrição só é considerada válida depois de efectuado o 

respectivo pa,eamento, cujo prazo máximo vai até 30 de JuTho. 

3. 3 A inscrição tem carácter individual e o seu preço é de Esc. de 

200$00, se for feita em nome pessoal e de 600$00 se for efectuado em~ 

presentação do organisrro a que o participante está afecto ou quando se 

trate de inscrições provenientes de outros países . 

4 COMUNICAÇOES 

4.1 Os participantes, individualmente ou em grupo, podem apl;'eSeD_ 

tar canunicações de harmonia com a temfltica referida em 2. 1 

4.2 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de aceitar um 

número reduzido de comunicações livres. 
4. 3 Até o dia 10 de Setembro de 1979, as comunicações devem dar 

entrada no Secretariado, o qual não se responsabiliza pela distribuição 
e discussão das que forem entregues posteriormente. 

4.4 Cada comunicação será obrigatoriamente acompanhada do respes_ 

tivo resumo, de acordo com a norma portuguesa (NP-418). 
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4.5 As comunicações devem obrigatoriamente subordinar-se às se

guintes caracterí~ticas de apresentação gráfica: dactilografadas em for

na definitiva, de preferência em tipo elite, só de um lado do papel, 
com fita de carbono a espaço e meio, em folhas de formato A4, com todas 
as margens de 2 cm. 

4. 6 As comunicações serão distribuídas com a antecedência sufi .. 
ciente para permitir a cada participante preparar a respectiva interven-
ção nas sessões de trabalho. · 

5. SESSÕES E REUNIÕES 

5.1 As sessões plenárias sao abertas a todos os participantes e 

para as mesas redondas torna-se ·indispensável a inscrição dos interessa
dos, a efectuar no primeiro dia do Encontro. 

5.2 Cada sessão plenária terá uma mesa constituída por um Presi

dente e dois Secretários, cabendo-lhe a responsabilidade de orientar 0 

5.3 Cada mesa redonda a constituir de acordo com o referido em 
terá um Relator e um Secretário, cabendo ao primeiro resumir asco

unicações subordinadas ao tena, pÕ-las à discussão dos participantes e 

presentar as recomendações elaboradas, a comissão de redacção. 

5.4 Os autores das comunicações deverão estar presentes na mesa 
para fornecer os esclarecimentos que os participantes julguem necessá
rios. 

5. 5 Realizar-se-á um painel final para o qual os participantes en 
viarão por escrito, e com antecedência mínima de 24 horas, as questões

pontuais que nele pretendem ver debatidas, dentro da temática do Encon
tro. 

5.6 Os Presidentes e os Relatores constituídos em comissão de re 

dacção reunir-se-ão para coordenar as propostas de recomendação a 
sentar na sessão de conclusões. 

apre-

41. VIII - SEMANA DE ESTUDOS DE B~BLIO'IECONOMIA 

Promovida pelo D.A. "Adelpha de Figueiredo", da PUC de Campinas, 

em homenagem à Professora Maria Antonia Ribas Piro: e Belfort de Mattos. 

Emir Suaiden, Terezine Aranter Ferraz, Frederic Litto e Antonio 

Miranda foram os conferencistas convioados que se apresentaram de 24 a 
28 de setembro. 
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42. PUBLICAÇÕES DA r.s.o. 
1979/50 Catalogue, 225p. ISSN o 303 -3309, ISBN 92,67 - 01014 

1979/50 Memento, 214 p. ISSN 0536 - 2067; ISBN 92-67 - 02004-8 

Estas publicações podem ser solicitadas à ISO Central 

riat, 1, rue de Varembé, C.P. 56 

C H - 1211, Geneva 20 Siwitzerland. 

43. JANTAR DE HOMENAGEM 

Secreta-

Dentro das comemoraçoes da Semana do Livro, a APB promoverá um 

jantar em homenagem às bibliotecárias I Alice Camargo Guarnieri, ZenÓbia 

P.S. de Moraes Barros e Cacilda Basilio de Souza Reis, recém aposentadas, 

todas ex-Presidentes da APB e atuais sélc:i;as remidas e aos Sr. Tito Costa, 

prefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Fernando Leça, Secretário de Edu

Cação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Sâo Bernardo do Campo "'~~tf;i \ ; f · ·. ( 
Alfredo João Rabaçal, por terem sido valiosos colaboradores da nossa ';Jf~.,, ': ,:,· ~-{".'. 

'•t" e. r . -~ 
Local: Buffet ColoniaJ - Av. India.nÓpolis, 300 \t .. ' · · 
Dia: 2 3 de Outubro/79 ~ tl.s 20: 00 horas "j ' 

Adesões: Os convites serào vendidos a Cr$ 600,00 nos seguintes lo 

cais: São Paulo: 

- Sede da APB 
- Biblioteca da Cetesb -- Av. Prof. frederico Herman J•r,, 46E · 

c/ Ivone Tálamo 

- Biblioteca do IAL - Av. Dr. Arnaldo, 355 c/ Mariza 

- Biblioteca do IGG - Rua Antonio de Godoi, 122 - c/Haydée 

- São Bernardo do Campo 

- Biblioteca da Prefeitura de S.Bernardo do Campo-c/Miriam 

44. SERVIÇO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS LEITORES 

A Editora da Universidade do Rio Grande do Sul acaba de publicar 

essa obra da autoria de M. G. de Martins e M. L. G. Ribeiro, 

A obra pode ser adquirida pelo reembolso postal ao preço 
Cr$ 120,00. 

Endereço: Editora da URGS - Rua Ramiro Barcelos, 2600, 19 

9o. 000 Porto Alegre - RS 

de 

andar 
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45. - O POETA ESCREVE SOBRE A BIBLIOTECA 

No jornal A FOlliA DE SÃO PAULO, Carlos Drumond de Andrade, em 

sua habitual CrÔnica, emitindo elogioso JUlZO sobre O PARAISO VIA EMBRA

TEL, de nosso colega Luís Augusto Milanese, e referindo-se ao inquérito 

que ele está desenvolvendo sobre a influência da biblioteca na formação 

e desenvolvimento do trabalho criativo dos brasileiros, assim se rnanifes 

tou: 
11 Bibliotecas se multiplicam por aí, mas quem lhes dá continui

dade, apoio e recursos? Vegetam, normalmente, áfaltadepessoal especiali 

zado que as movimente , ou pelo abandono dos bons bibliotecários à sua pr§_ 
pria sorte. Muitas são depósitos de livros m:,rtos-vivos, à espera de lei

tor, que não tem hábito de consultá-los, ou nào é motivado para isso por 

uma divulgação correta. Tenho a impressào de que nossas. bibliotecas ren

infinitamente menos do que são capazes de render - e a causa está,ce!'. 

dominante de que É! preciso promover a todo tran
envolviemnto econômico de base capitalista, com esquecimento de 

o próprio capitalismo nao se desenvolveu senão sobre bases culturais 

ornecidas ~las bibliotecas. Dá gosto ver uma ou outra biblioteca brasi
leira enxameada, ora de estudantes, ora de pesquisadores de alto nível, 

com sensível influência na produção de idéias, projetos e realizações in

telectuais e práticas. Para isto trabalha a classe injustiçada a que per

tence Milanesi. JÁ f TEMPO DE DAR A NOSSOS BIBLIOTECÁRIOS A DIGNIDADE P0~ 

BLICA E OS MEIOS DE AÇÃO QUE LHES PEPJ1ITAM. INFLUIR DECISIVAMENTE NO PRO

CESSO CULTURAL DO PAfS. 

Você, menino ou adolescente, já pensou no papel fabuloso que a 

biblioteca pode exercer no seu destino? 

46. LEITURA PARA A PERIFERIA 

Os moradores dos bairros mais afastados de São Paulo, que antes 

nao podiam dirisir-se às bibliotecas piÍblicas, asara podem contar com o 

carro-biblioteca, um serviço do Departamento d~ Bibliotecas PiÍblicas,c~ 

jo objetivo é fazer com que m:,radores de regiões carentes de recursos 
culturais tenham acesso fácil à leittL'a. 

O carro-biblioteca parte, diàFLamente, da Biblioteca Central Má 
rio de Andrade, cumprindo um dos seguintes roteiros: Santana.,-Mandaqui, 
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Santana-Tucuruvi, Freguesia do 6 - Jardim Maria Elisa, Vila Prudente

Parque são Lucas, Vila Prudente-Parque São Rafael, São Miguel Paulista 

-Parque José Nunes, são Miguel-Jardim Ponte Rasa, Itaim Paulista, São 

Miguel-Fábrica Nitroquímica, Vila Maria-Parque do Chaves, Vila Guilhe!'. 

me-Jaçanã, conjunto residencial Vila Guilherme. 

De 15 em 15 dias os roteiros são repetidos. Para utilizar os 

serviços do carro-biblioteca, o interessado deve apresentar ã bibliote

cária sua identidade e um comprovante de residência, para o preenchi

mento de sua ficha. Assim ele tem direi to de retirar dois volumes a ca

da 15 dias. 
· Os leitores têm à sua disposição, no momento, 2 mil e 50 volunes • 

. ' 

4 7 . FEIM n'IS FEIMS EM CAMPINAS 
~.::~~:-",,~,\ 

Será realizada de 14 a 28 de outubro - 14 âs 23 hs. v'. ,,4"-{ 
Feira do Livro, do Sorvete, do Verde, 

leira, etc 

do Disco, do Filml'\~--~_:l,:1!_'. 'í ··._,_./ .. ' .,.<,t; ·1 ,. ': , .•• , •• 
-\:'--'),. '}_ -~• .. 

DA SUA BIBLIOTECA A ESSA FEIM. t.:.' ;:•.t~ FAGA CA.T<AVANAS E LEVE O USUÁRIO 

48. II CCLE 

22 a 28 de outubro de 1979 - realização do 29 CONGRESSO DE LEI

TURA - no Centro de Convivência Cultural de Campinas. 

INSCRIÇÕES NA SEDE PROVISÕRIA DA ASSOCIAÇÃO CAMPINEIM DE BI

BLIOTECÁRIOS. 

49. CURSO DE MESTRADO: SISTEMAS DE BIBLIOTECAS PÜBLICAS 

UNIVERSIIll\DE FEDEML DA PARAfBA 

Inscrição: até 30/11/79 
n9 de vagas: 10 Pedidos de formulá:r:ios para: 

Coordenadoria do Mestrado em Biblioteconomia 

Universidade Federal da Para ,,a - Centro de Ciências 

Aplicadas Campus Universitário 

Sociais 

Tel. (083) - 224-7200 - ramal 140 58.000 - João Pessoa - PB 
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50. CABEÇAI..HOS DE ASSUNTOS 

Pessoas interessadas em adquirir "Lista de encabezamientos de 

materia" de Gloria Escamilde Gonzalez, elaborada pelo Departamento de Ca 

talogación de la Biblioteca Nacional de Mexico - 2.ed,, devem fazer seus 
pedidos para: 

Instituto de Investigaciones Bibliograficas 

Universidad Nacional Autonoma de México 

Apto. postal 29-124 

Mexico 1, D.F. - México 

51 . ASSOCIAÇÃO CAMPINEIM QUER CRIAR GT 

A ACB está interessada em criar um GRUPO DE BIBLIOTECÁRIOS para 

discutir o problema da "VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL", para a

poiar os colegas bibliotecários da Universidade Federal.de Minas Gerais. 

Pessoas interessadas - deixem seus nomes na ACB - para progr~ 

Horário da Secretária Provisória: 14.30 ãs 17.30 hs. 

52. EM BUSCA DO JOVEM LEITOR 

Será realizado em out./nov. de 1979, às 3as., 5as., e 6as. fs. 

ãs 22 horas ,no Auditório da Biblioteca Infantil/Montêiro lDbato / 

um curso de atualização para professores de 19 e 29 graus, bibliotecá

rios, alunos e comunicadores em geral. Inscrição: Cr$ 600 ,00 -Telefones: 

256-4122, 492-2573 e 853-5705. Redução de taxa para funcionários ptibli

cos municipais .. Coordenadora: Profa. Neusa Dias Macedo. 

5 3. REGIMENTO INTERNO DO CRB-8 

Pela Resolução n9 233/79 o Conselho Federal de Biblioteconomia 

considerando o que foi deliberado pelo Plenário em sessão de 25 de maio 

aprovou o Regimento Interno do CRB-8, elaborado pela Conselheira Carmin 

da Nogueira de Castro Ferreira nos moldes do modelo padrão 

pelo CFB. 

54 . DEPÕSITO LEGAL 

' instituído 

Para Leila Castelo Branco Rangel, vice-Presidente da Comissão de 

Publicações Oficiais Brasileiras e Ulila das organizadoras do III Seminá
rio de Publicações Oficiais Brasileira,,, realizada em Curitiba, em con

junto ao 109 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Docli'Tlentação, e

xiste a falta de li'1l depósito legal do que é impresso oficialmente no Br~ 
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