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Conselho define estratégias para bibliotecas escolares

O CRB-8º Região está mobilizando-se em defesa das

bibliotecas escolares paulistas. Exemplo dessa atuação é a

criação da Comissão de Educação e Bibliotecas Escolares,

composta de profissionais com experiência na área, sob a

coordenação da professora Maria Helena Toledo Costa de

Barros. Afinalidade dessa comissão é retomar estudosiniciados

em gestões anteriores do próprio CRB-8, com o objetivo de

elaborar projetos e bases de conhecimento que vão auxiliar na

persuasão de setores público e privado, responsáveis por

programas para a biblioteca escolar, e envidar esforços pela

melhoria das condições de trabalho dosbibliotecários escolares.

 

(da esquerda para a direita os integrantes da Comissão: Fernando Modesto da Silva,
Flávia da Silveira Lobo, Rosane Fagotti Voss, Lúcia Neiza Pereira da Silva e
Maria Helena Toledo Costa de Barros).

 

VIIPrêmio Biblioteconomia As bibliotecas com profissionais da

Paulista Laura Russo área oferecem melhores serviços

As inscrições para o prêmio estarão abertas Confira o texto da profa Maria Helena T. C.

até o dia 14 de setembro. O tema deste ano é de Barros na pág.4.

“Inovação e Criatividade em Serviços   
 

Bibliotecários”. Leia o Regulamento na pág. 6.
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o CRB-8 apresenta, nesta edição, a trajetória Agenda DD se 07

de Carminda Nogueira de Castro Ferreira. O E .
Ea ] * Lançamentos..........e.Ca07

Confira a sua história na pág. 5. : GRe
 

 

FIQUEATUALIZADO

Para estar bem informado,visite o site do CRB-8 e preencha a

ficha de atualização cadastral, no endereço eletrônico www.crb8.org.br  
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O Boletim do CRB-8 6 canal essencia看de comunica9aO entre O Conselho e a

COmunidade profissional, Por meio desteve「culo o CRB-8faz um baian9O de ae6es
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no mundo do trabaIho, Sao esses ideais que motivam o trabalho voluntario desta
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e ge「e a profissao, Sem tranSgredir ou agredir’maS dentro da legaiidade e
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Sto,
Aprimoramento profissional é busca continua

O Boletim do CRB-8 é canal essencial de comunicação entre o Conselho e a

comunidade profissional. Por meio deste veículo o CRB-8 faz um balanço de ações
realizadas e a serem desenvolvidas em prol da categoria, sem vaidades.

Como órgãode fiscalização, promoçãoe divulgação da atividade bibliotecária,
cumpre um papelinstitucional, de ordem legal, e contribui para fortalecer e expandir

o mercado de trabalho. O maior patrimônio do Conselho é o capital humano de

profissionais que contribuem para engrandecer a importância social da atividade

bibliotecária. Dedicar-se a essa responsabilidade é dever de toda entidade de

representação social de uma categoria, eixo missionário que consolida uma área

no mundo do trabalho. São esses ideais que motivam o trabalho voluntário desta

gestão, além da própria paixão pela Biblioteconomia.
Neste número do boletim oferece à comunidade conteúdo dirigido a estimular e informar bibliotecários

paulistas e brasileiros. Neste sentido, destaque para a entrevista com a ilustre bibliotecária e professora

Carminda Nogueira, modelo para todos nós bibliotecários, em termos de dedicação à profissão. É considerada,

no meio profissional, como a Romário (de saias) da Biblioteconomia. Sua entrevista é uma contribuição à
história da profissão no nosso Estado.

Outro tema de interesse é o artigo da bibliotecária e professora Marta Lígia Valentim, que enfoca a
importância do trabalho bibliotecário e seu contínuo aperfeiçoamento para a conquista de novos nichos de

mercado, a consolidação e o aprimoramento dosjá existentes.
Artigo de valiosa contribuição é o da professora Maria Helena T. Barros, que, com base em pesquisa

desenvolvida, sintetiza a diferença de realidades e realizações em bibliotecas públicas providas ou não de

bibliotecários. Constata que bibliotecas com bibliotecários realizam mais serviços e desenvolvem mais

produtos.
O Conselho oferece informações sobre o caso PUC-Campinas e o registro de bacharéis em Ciência da

Informação. Apresenta esclarecimentos baseadosnalegislação que criou

e gere a profissão, sem transgredir ou agredir, mas dentro da legalidade e
da correta informação. CALENDÁRIO DAS

PLENÁRIAS
Regina Celi de Sousa

Presidente 08 e 15 de agosto
CRB/8 - 2385 12 e 19 de setembro

10 e 17 de outubro

07 e 14 de novembro

12 e 19 de dezembro

As primeiras datas de cada mês

referem-se às plenárias

extraordinárias, às

4ºs feiras, às 18h30.

As plenárias ordinárias são

realizadas nas semanas

seguintes, às 14h.

=xtPlebolisiniis
O Boletim Informativo do CRB-8 é uma publicação do

Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região - Estado de São Paulo
Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana - CEP 04013-020 - Telefax (11) 5082-1404

Site: www.crb8.org.br - e-mail: crb8(Dcrb8.org.br
Ano 14 - Nº 1 - 2007 - ISSN 01035592
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Presidente: Regina Celi de Sousa
Vice-Presidente: Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho
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1º Secretária: Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues
2º Secretária: Maria Luiza Pereira de Souza Lima

 

 

COMISSÕES PERMANENTES: CONTATOS CRB-8

Comissão de Tomada de Contas: Maria da Conceição Gomes Bernardo - Coordenadora, Marlene GERAL

 
Aparecida de Castro Oliveira, Luciana Maria Napoleone. Comissão de Etica: Marlene Aparecida de
Castro Oliveira - Coordenadora, Flávia da Silveira Lobo, Marilúcia Bernardi. Comissão de
Fiscalização: Marilúcia Bernardi - Coordenadora, Denise Mancera Salgado, Luciana Maria
Napoleone. Comissão de Licitação: Maria Cândida de Assis Figueiredo - Coordenadora, Flávia da
Silveira Lobo, Ivanilde Zoqui de Freitas Cayres - Funcionária do CRB/8. Comissãode Divulgação:
Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho - Coordenadora, Maria Cândida de Assis Figueiredo, Luciana
Maria Napoleone. Comissão de Legislação e Normas: Maria Cândida de Assis Figueiredo -
Coordenadora, Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho, Emília da Conceição Camargo.

COMISSÕES TEMPORÁRIAS:
Comissão Temporária de Informática: Maria Cândida de Assis Figueiredo - Coordenadora, Luciana
Maria Napoleone, Emília da Conceição Camargo, Denise Mancera Salgado.
Comissão Temporária de Organização e Métodos: Guaraciaba Aparecida de Almeida Domingues-
Coordenadora, Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho, Lucy Clélia Araújo Castor - funcionária do
CRB/8.
Colaboradores: Adriana Cristina Bósio Pires, Lúcia Neíza Pereira da Silva, Maria Helena T. C. de
Barros, Maria Lúcia de Borba Rolim, Marlene Gomes Martinez Hirata, Olgacy Alves Ribeiro,
Rosane Fagotti Voss, Sonia Regina Céu Bertonazzi.
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A加af億oprq角sわmlemBめ〃oteconomia 

BacharelS em C圏nc′a海砂m困困

Pela Iegisla9aO que rege O Conselho Regional de Biblioteconomia (Lei 4084/62 - Dec「eto 56725/65 e Lei

9674/98〉, SOmente OS bachar6is em Biblioteconomia podem pleitear a sua inscri9aO - PrOVis6ria ou definitiva　-

Perante O RegionaI de suaju「isdi9aO, Para Obter o tftulo de profissional biblioteca「io e poder exercer as atividades

que Ihe sao privativas,

Por6m, a Pontificia Universidade Catdica de CamplnaS, nO uSO e gOZO de sua autonomia universitaria,

refo「mulou o seu antigo e prestigiado curso de Biblioteconomia, PaSSando a dipIomar seus egressos como

bachareis em Ci合ncia da lnforma9aO, aPOSti看ando no verso do dipIoma simples habiIita9aO em Bib!ioteconomia,

Cu」a InOVa9aO ImPOSSib岨a o registro dos fo「mandos perante o CRB-8, PO「COntrariara referida legisIa9aO.

Esse assunto tem merecido a aten9aO e emPenho dos dirigentes desta 14a gestao frente a referida

Universidade e o ConseIho Federal de Bib=oteconomia, O CRB-8a Regiao pa面cipou de reuni6es, em Sua Sede,

COm O Pr6-reitor, OS diretores, PrOfessora e alunos da PUC-CamplnaS eja solicitou manifesta9aO formaI daqueIa

institui9aO de ensino, quantO aS P「OVidencias tomadasjunto ao MEC para equacionara situa9aO, Aproposta que

Vier a ser ap「esentada pela Unive「sidade, Visando so看ucionar a pendencia, devera ser submetida a delibera9aO

do Conselho Federal de Biblioteconomia, em reSPeito a hierarquia institucional, a qual esta autarqula eSta

Submetida,
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Atuação profissional em Biblioteconomia
 

Os profissionais formados em Biblioteconomia conquistam, cada vez mais, espaços de

trabalho em diferentes nichos de mercado. A sociedade contemporânea, alicerçada em

informação, tecnologias de informação e comunicação, necessita de profissionais preparados

para atuar nesse contexto. O bibliotecário recebe uma formação que atende a essas demandas
atuais.

Aformação em Biblioteconomia prepara o aluno para trabalhar de forma crítica e pró-ativa,

de modo que possa responsabilizar-se pelo uso e aplicação de diferentes recursos e

instrumentos da profissão, visando à resolução de problemas informacionais. Assim, o

bibliotecário, a partir de sua formação, recebe conteúdos que propiciam competências e

habilidades essenciais para atuar com dados,informação e conhecimento.

As competências e habilidades profissionais qualificam-no para desempenhar as

atividades especializadas da área profissional, visto que pode oferecer a garantia sobre os

resultados do seu trabalho, tanto em relação aos serviços e produtos informacionais

elaborados, quanto ao atendimento das necessidades informacionais do público.

Aescola tem a responsabilidade de fornecer os conteúdos necessários, bem como propiciar

as competências e habilidades essenciais na formação do aluno. No entanto, após o

encerramento do curso, é mister que o profissional mantenha-se atualizado.

Ainformação tem papel fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico, social

e cultural de um país, visto que é a base para o pleno exercício da cidadania. O bibliotecário
possui papel relevante na sociedade, por estar preparado para reconhecer os anseios

informacionais de um indivíduo ou de um grupo social.
O bibliotecário deve, portanto, expor as suas responsabilidades, competências e

habilidades à sociedade, de forma que através do seu perfil profissional, ela o reconheça como

o profissional necessário e adequado às suas demandas e necessidades informacionais.

REFERÊNCIAS
VALENTIM, M. L. P (Org.). Atuação profissional na área de informação. São Paulo: Polis, 2004. 191p. (Coleção Palavra-Chave, 14)

(Org.). Formação do profissional da informação. São Paulo: Polis, 2002. 152p. (Coleção Palavra-Chave, 13).
(Org). O profissional da informação: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000. 156p. (Coleção Palavra-Chave, 11)

Marta Valentim
Bibliotecária

Bacharéis em Ciência da Informação

 

Pela legislação que rege o Conselho Regional de Biblioteconomia (Lei 4084/62 - Decreto 56725/65 e Lei

9674/98), somente os bacharéis em Biblioteconomia podem pleitear a sua inscrição - provisória ou definitiva -

perante o Regional de sua jurisdição, para obtero título de profissional bibliotecário e poder exercer as atividades

que lhe são privativas.

Porém, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no uso e gozo de sua autonomia universitária,

reformulou o seu antigo e prestigiado curso de Biblioteconomia, passando a diplomar seus egressos como

bacharéis em Ciência da Informação, apostilando no verso do diploma simples habilitação em Biblioteconomia,

cuja inovação impossibilita o registro dos formandos perante o CRB-8, por contrariar a referida legislação.

Esse assunto tem merecido a atenção e empenho dos dirigentes desta 14º gestão frente à referida
Universidade e o Conselho Federal de Biblioteconomia. O CRB-8º Região participou de reuniões, em sua sede,

com o pró-reitor, os diretores, professora e alunos da PUC-Campinase já solicitou manifestação formal daquela

instituição de ensino, quanto às providências tomadas junto ao MEC para equacionara situação. A proposta que

vier a ser apresentada pela Universidade, visando solucionar a pendência, deverá ser submetida à deliberação

do Conselho Federal de Biblioteconomia, em respeito à hierarquia institucional, à qual esta autarquia está

submetida.  
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As competências e habilidades profissionais qualificam-no para desempenhar as
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9674/98), somente os bacharéis em Biblioteconomia podem pleitear a sua inscrição - provisória ou definitiva -

perante o Regional de sua jurisdição, para obtero título de profissional bibliotecário e poder exercer as atividades

que lhe são privativas.

Porém, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no uso e gozo de sua autonomia universitária,

reformulou o seu antigo e prestigiado curso de Biblioteconomia, passando a diplomar seus egressos como

bacharéis em Ciência da Informação, apostilando no verso do diploma simples habilitação em Biblioteconomia,

cuja inovação impossibilita o registro dos formandos perante o CRB-8, por contrariar a referida legislação.

Esse assunto tem merecido a atenção e empenho dos dirigentes desta 14º gestão frente à referida
Universidade e o Conselho Federal de Biblioteconomia. O CRB-8º Região participou de reuniões, em sua sede,

com o pró-reitor, os diretores, professora e alunos da PUC-Campinase já solicitou manifestação formal daquela

instituição de ensino, quanto às providências tomadas junto ao MEC para equacionara situação. A proposta que

vier a ser apresentada pela Universidade, visando solucionar a pendência, deverá ser submetida à deliberação

do Conselho Federal de Biblioteconomia, em respeito à hierarquia institucional, à qual esta autarquia está

submetida.  
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Pesquisa recente na micro-regiao de Ma帥a (12 municipios, em PeSquisa de campo, COm eXCe9aO do

municfpio de Femao, que deciara ter, maS na realidade nao tem bibIioteca pdbiica-BP) apresentou um panorama

Chocante, ate Ce巾O POntO, e que P「OVaVelmente pode ser estendido a quase todo o Estado de Sao PauIo,

Pressentia-Se a eXistencia de tal situa9aO e a PeSquiSa, agOra, COmPrOVa eSSa 「ea=dade.

Em gerai, aS bibliotecas p血blicas sao munlCIPalS e, COmO tal, bens p血blicos, 1sso nao significa que se」am

COnSideradas como pontos de refer合ncia cultura看e, muitas vezes, nem eStaO nO imaginario das comunidades,

PaSSando despercebidas, at6 fisicamente, COmO CentrOS informacionais,

O que se p6de constatar, entaO?

A responsabi看idade da biblioteca esta nas maos de bib!iotecarios, em relativa maioria (Grupo A, COm Sete

PrOfissionais)’aIem de leigos atuantes (Grupo B’COm 4 encar「egados)" O Grupo A pr?mOVe二hora do conto;

Orienta9aO e aPOio a pesquisa (no acervo e pela lntemet); COnSulta e leitura local; dissemlna9aO da informa9aO;

Servi9O de 「eferencia; Servi90 de extensao (brinquedoteca, heme「oteca, gibiteca, Visitas monitoradas)" Ja o

Grupo B s6 disponibiIiza o acervo, a leitu「a locai efazorienta9aO a PeSquISa, E o que declaram,

Quanto ao trabalho espec田co de extensao, O Grupo A apresenta alguma modaIidade desse servi9O, COm

Caixas-eStanteS (em cadeias, hospitais e entidades assistenciais), e ho「a do conto mediante so=cita9aO, O Grupo

B nao desenvoIve atividades nesse sentido, Pela unanimidade das respostas, Apesar de a reglaO Ser interiorana,

nIngu6m mencionou a zona 「ura看como objeto de prQjetos de extensao"

Quanto ao pl]blico, houve unani面dade nos dois grupos: ele se comp6e de crian9aS e de adoIescentes

estudantes, COm um tra9O identificadorde universitarios e de aduItos, em Segundo piano (Onde esta a bibIioteca

escolar?),

No que se refere a o「ienta9aO POr Pa巾e do Sistema de Bibliotecas Publicas do Estado de Sao Paulo e/ou de

Out「OS 6rgaos de govemo (federais, eStaduais e municipais), a Omissao declarada 6 gerai, Situaeao que deixa as

BPsaderiva.

Em te「mos de atividades que consideram cuiturais, O G「upo A ap「esenta maio「 quantidade e diversidade,

COnt「aPOndo-Se aO Grupo B, que aPenaS menCiona a hora da leitura, hora do conto, COmemOra9aO de datas

Civicas e exposi96es itine「antes da Secreta「ia de Estado da Cultu「a,

Na integra9aO entre atividades e eventuais projetos, nenhuma unidade faz alusao ao p「Qjeto constituinte de

umaA9aO Culturai, Principai escopo da pesquISa entaO desenvoIvida・

Quanto aos diversos tipos de recursos, Vaie ressaItar que, enquantO O GrupoAdisp6e de recursos humanos

devidamente habi!itados e de recursos tecno16gicos satisfat6rios, O G「upo B 6 composto por encarregados com

forma9aO em nfvel m6dio na area de Educa9aO e auX掴ares (POuCOS) ligados a servi9OS gerais, que disp6em de

recursos tecnoi6gicos insuficientes. Po「em, O grande n6 declarado da BP 6 a falta de dota9aO PrOP「1a, POr naO

COnStar do or9amentO nem da Lei de Diretrizes Or9amentarias (LDO), POndo a descobe巾O uma Situa9aO de

extrema dificuldade, As BPs vao depender exciusivamente da hab掴dade e do trabaIho polftico do bibliotecario, a

exempio de uma unica BP pesquisada, O que PareCe deixa「 as demais excIuidas do universo da Sociedade da

lnforma鈎O/do Conhecimento,

Reportando-Se aO item insp!ra9aO Para O trabalho, aS BPs mencionaram diferentes pontos, de aco「do com os

grupos definidos pela metodoIogia adotada。 O GrupoA 「efe「e-Se aS leituras,訓ntemet, aOS eVentOS e P「Ojetos de

extensao da unive予sidade vizinha (UNESP), alem de algumas personaIidades inspi「adoras da mesma a「ea de

COnhecimento, Esse Grupo foi o血nico que mencionou as di「etrizes oferecidas pelo Manifesto da Bib=oteca

P血biica da UNESCO/iFLA, O quaI deveria no巾ea「 de forma natu「a=oda a sua atua9aO; O Grupo B menciona

Cu「SOS de cu巾a dura9aO feitos esporadicamente e algumas pessoas da proprIa COmunidade, demonstrando

POuCa iniciativa pessoaI,

De tudo isso, reSuita que a BP ainda nao exerce massivamente um t「abaiho voItado a cu看tura, aO

desenvo看vimento e ao bem-eStar da comunidade em que se insere, deixando perder a chance de exercer um

PaPel de lideran9a, de centro disseminador de informae急o, de conhecimento e de avan9O SOCial, taO faci看de ser

exercido com a ’’casa em ordem’’e uma mentalidade pr6-ativa, isso ainda esta Ionge de se「 exe「cido a contento,

nesse universo tao desigua看do interior pauiista, inclusive na atua9aO naO uniforme do bibiiotecario,

Maha He/ena T C. de Ba仰s

B砂〃ofec看ha e Coordenado伯da Comissao de Educa9含O e Bjb/io書ecas EscohI℃S.
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Interior paulista: o que mostramas bibliotecas públicas

 

Pesquisa recente na micro-região de Marília (12 municípios, em pesquisa de campo, com exceção do
município de Fernão, que declara ter, mas na realidade não tem biblioteca pública-BP) apresentou um panorama

chocante, até certo ponto, e que provavelmente pode ser estendido a quase todo o Estado de São Paulo.

Pressentia-se a existência de tal situação e a pesquisa, agora, comprova essa realidade.

Em geral, as bibliotecas públicas são municipais e, como tal, bens públicos. Isso não significa que sejam

consideradas como pontos de referência cultural e, muitas vezes, nem estão no imaginário das comunidades,

passando despercebidas, até fisicamente, como centros informacionais.

O que se pôde constatar, então?

A responsabilidade da biblioteca está nas mãos de bibliotecários, em relativa maioria (Grupo A, com sete
profissionais), além de leigos atuantes (Grupo B, com 4 encarregados). O Grupo A promove: hora do conto;

orientação e apoio à pesquisa (no acervo e pela Internet); consulta leitura local; disseminação da informação;

serviço de referência; serviço de extensão (brinquedoteca, hemeroteca, gibiteca, visitas monitoradas). Já o

Grupo B só disponibiliza o acervo,a leitura local e faz orientação à pesquisa. E o que declaram.

Quanto ao trabalho específico de extensão, o Grupo A apresenta alguma modalidade desse serviço, com
caixas-estantes (em cadeias, hospitais e entidadesassistenciais), e hora do conto mediante solicitação. O Grupo

B não desenvolve atividades nesse sentido, pela unanimidade das respostas. Apesar de a região serinteriorana,

ninguém mencionou a zona rural como objeto de projetos de extensão.

Quanto ao público, houve unanimidade nos dois grupos: ele se compõe de crianças e de adolescentes

estudantes, com um traço identificador de universitários e de adultos, em segundoplano (Ondeestá a biblioteca

escolar?).

No que serefere à orientação porparte do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo e/ou de

outros órgãos de governo(federais, estaduais e municipais), a omissão declarada é geral, situação que deixa as

BPs à deriva.

Em termos de atividades que consideram culturais, o Grupo A apresenta maior quantidade e diversidade,
contrapondo-se ao Grupo B, que apenas menciona a hora da leitura, hora do conto, comemoração de datas

cívicas e exposições itinerantes da Secretaria de Estado da Cultura.

Na integração entre atividades e eventuais projetos, nenhuma unidade faz alusão ao projeto constituinte de

uma Ação Cultural, principal escopo da pesquisa então desenvolvida.

Quanto aosdiversos tipos de recursos, vale ressaltar que, enquanto o Grupo A dispõe de recursos humanos

devidamente habilitados e de recursos tecnológicos satisfatórios, o Grupo B é composto por encarregados com
formação em nível médio na área de Educação e auxiliares (poucos)ligados a serviços gerais, que dispõem de

recursostecnológicos insuficientes. Porém, o grande nó declarado da BP é a falta de dotação própria, por não
constar do orçamento nem da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pondo a descoberto uma situação de

extrema dificuldade. As BPs vão depender exclusivamente da habilidade e do trabalho político do bibliotecário, a

exemplo de uma única BP pesquisada, o que parece deixar as demais excluídas do universo da Sociedade da

Informação/do Conhecimento.

Reportando-se ao item inspiração para o trabalho, as BPs mencionaram diferentes pontos, de acordo com os
grupos definidos pela metodologia adotada. O GrupoA refere-se às leituras, à Internet, aos eventose projetos de
extensão da universidade vizinha (UNESP), além de algumas personalidades inspiradoras da mesma área de
conhecimento. Esse Grupo foi o único que mencionou as diretrizes oferecidas pelo Manifesto da Biblioteca

Pública da UNESCO/IFLA, o qual deveria nortear de forma natural toda a sua atuação; o Grupo B menciona

cursos de curta duração feitos esporadicamente e algumas pessoas da própria comunidade, demonstrando

poucainiciativa pessoal.

De tudo isso, resulta que a BP ainda não exerce massivamente um trabalho voltado à cultura, ao

desenvolvimento e ao bem-estar da comunidade em quese insere, deixando perder a chance de exercer um
papel de liderança, de centro disseminadorde informação, de conhecimento e de avanço social, tão fácil de ser

exercido com a “casa em ordem” e uma mentalidade pró-ativa. Isso ainda está longe de ser exercido a contento,
nesse universo tão desigual do interior paulista, inclusive na atuação nãouniforme do bibliotecário.

Maria Helena T. C. de Barros
ária e Coordenadora da Comissão de Educaçãoe Bibli Escolares.
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serviço de referência; serviço de extensão (brinquedoteca, hemeroteca, gibiteca, visitas monitoradas). Já o

Grupo B só disponibiliza o acervo,a leitura local e faz orientação à pesquisa. E o que declaram.

Quanto ao trabalho específico de extensão, o Grupo A apresenta alguma modalidade desse serviço, com
caixas-estantes (em cadeias, hospitais e entidadesassistenciais), e hora do conto mediante solicitação. O Grupo

B não desenvolve atividades nesse sentido, pela unanimidade das respostas. Apesar de a região serinteriorana,

ninguém mencionou a zona rural como objeto de projetos de extensão.

Quanto ao público, houve unanimidade nos dois grupos: ele se compõe de crianças e de adolescentes

estudantes, com um traço identificador de universitários e de adultos, em segundoplano (Ondeestá a biblioteca

escolar?).

No que serefere à orientação porparte do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo e/ou de

outros órgãos de governo(federais, estaduais e municipais), a omissão declarada é geral, situação que deixa as

BPs à deriva.

Em termos de atividades que consideram culturais, o Grupo A apresenta maior quantidade e diversidade,
contrapondo-se ao Grupo B, que apenas menciona a hora da leitura, hora do conto, comemoração de datas

cívicas e exposições itinerantes da Secretaria de Estado da Cultura.

Na integração entre atividades e eventuais projetos, nenhuma unidade faz alusão ao projeto constituinte de

uma Ação Cultural, principal escopo da pesquisa então desenvolvida.

Quanto aosdiversos tipos de recursos, vale ressaltar que, enquanto o Grupo A dispõe de recursos humanos

devidamente habilitados e de recursos tecnológicos satisfatórios, o Grupo B é composto por encarregados com
formação em nível médio na área de Educação e auxiliares (poucos)ligados a serviços gerais, que dispõem de

recursostecnológicos insuficientes. Porém, o grande nó declarado da BP é a falta de dotação própria, por não
constar do orçamento nem da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pondo a descoberto uma situação de

extrema dificuldade. As BPs vão depender exclusivamente da habilidade e do trabalho político do bibliotecário, a

exemplo de uma única BP pesquisada, o que parece deixar as demais excluídas do universo da Sociedade da

Informação/do Conhecimento.

Reportando-se ao item inspiração para o trabalho, as BPs mencionaram diferentes pontos, de acordo com os
grupos definidos pela metodologia adotada. O GrupoA refere-se às leituras, à Internet, aos eventose projetos de
extensão da universidade vizinha (UNESP), além de algumas personalidades inspiradoras da mesma área de
conhecimento. Esse Grupo foi o único que mencionou as diretrizes oferecidas pelo Manifesto da Biblioteca

Pública da UNESCO/IFLA, o qual deveria nortear de forma natural toda a sua atuação; o Grupo B menciona

cursos de curta duração feitos esporadicamente e algumas pessoas da própria comunidade, demonstrando

poucainiciativa pessoal.

De tudo isso, resulta que a BP ainda não exerce massivamente um trabalho voltado à cultura, ao

desenvolvimento e ao bem-estar da comunidade em quese insere, deixando perder a chance de exercer um
papel de liderança, de centro disseminadorde informação, de conhecimento e de avanço social, tão fácil de ser

exercido com a “casa em ordem” e uma mentalidade pró-ativa. Isso ainda está longe de ser exercido a contento,
nesse universo tão desigual do interior paulista, inclusive na atuação nãouniforme do bibliotecário.

Maria Helena T. C. de Barros
ária e Coordenadora da Comissão de Educaçãoe Bibli Escolares.
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Ela nasceu em Po巾uga看e

「adicou-Se nO Brasil em 1948〇
°feve onze fi獲hos, Nove deIes

formaram-Se em Bibliote-

COnOmia, a eXemPIo da mae,

masapenas um atua na area,

Nossa entrevistada

Carminda Nogueira de

Castro Ferreira, formou-Se na

Primeira turma da Faculdade

de Biblioteconomia, em Sao

Carlos, na decada de 196O,

quando a profissao, entaOde nivel m6dio, PaSSOu a Se「

de nivel superior,

E doutora em Let「as Romanicas pela

Unive「sidade de Coimbra; meStre em Biblioteconomia

(COm a teSe entaO reVOiucionaria denoTlinada O
metodo Ke〃er no Ensmo da H/st6万a do Livro - Um

CuISO Programado IndW/dua雁ado〉; P6s-graduada

em Ci台ncia da lnforma9aO e Administra9aO de

Empresas, COm eSPeCia=za9aO em Organiza9aO e

M6todos (O&M)"　Dedicou-Se a Organiza9aO de

arquivos empresariais e ptIblicos; ImPlantou

imporfantes centros de documenta9aO (COmO OS da

Associa9aO Brasileira de Cimento Po州and, da TAM,

do ltau etc); e, tambem, foi professora, Atualmente,

PreSta Servi9OS em dois g「andes escrit6rios de

advocacia, COmO COnSultora em血gua portuguesa, e

em empresa de treinamento a distancia,

Atenta a evolu9aO das tecnoIogias da informa9aO

e da pr6pria B酬oteconomia, defende a coopera9aO

entre as duas areas" Ac「edita se「 indispensavel que os

funcionarios dos arquivos tenham fo「maeao

academica nas areas de Bib案ioteconomia ou de

ArquivoIogia, e que OS ana=stas de sistemas e os

PrOgramadores nao realizam grandes prQjetos de
infor甲a9aO Sem a aSSist合ncia desses profissionais"

As vesperas de comp看etar 86 anos, Carminda

Nogueira de Castro Ferreira conta um pouco de sua

hist6ria devida, nOdepolmentOa Segulr二

Avinda para o Brasi音

Meu sogro, P!Oneiro da ind血stria sao-Cariense,

fundou, nO COme9O do s6culo passado, uma grande

Serra「ia para instalar a linha ferrea da Companhia

Paulista de Estrada de Ferro, na Alta Araraquarense

(hQje formada pe看os municfpios de A「araqua「a,

Votupo「anga, Jales, Femand6polis, na ZOna OeSte do

Estado de Sao Paulo)。。Ap6s anos de trabalho intenso,

entregou a gerencia da empresa a um coiaborador de

Sua COnfianea e foi pa「a Porfugal, Em Coimbra,

instalou-Se COm a fam帥a em um palacete na estrada

da Beira, hQje avenida Brasi○○ Por motivos fam掴ares

meu ma「ido foi designado pelos palS e irmaos pa「a

assumir a dire9aO da empresa, Casada havia seis

anos, 」a COm tr合S fiihos e gravida do quarto, tive que

acompanha」o, Cheguei a Sao Carlos, em Sao Paulo,

nodia20deoutubrode 1948e, nOdia23denovembro

(quase um m合s depois), naSCeu O meu qua巾Of冊o,

O come9O da vida em Sao Car音os

A minha forma鈎O na Universidade de Coimbra dava-

me di「eito apenas a Iecionarno 3O grau, Recebi at6 um

COnVite do Prof, Ant6nio SoaresAmora pa「a dar aulas

na rec6m-fundada facuIdade de Franca, Para Iecionar

nos niveis de ensino que existiam em Sao Ca「看os

(antigos IO e 20 graus), teria que fazer a equipara9aO

do meu dipIoma em Sao Paulo, Com fi○hos pequenos,

nao podia ausentar-me da cidade e aproveitei, PO「

SugeStaO do de!egado reglOnal de ensino, Jose

GeraIdo Keppe, Para frequentar os cursos de ferias,

PrOPOrCionados pe寡o Ministerio da Educa9aO na

Campanha deAperfei9OamentO do Ensino Secundario

(CADES)’que Se reaiizavaT na Seccioral de Sao

Car看os nos meses de janeIrO e feverelrO, Obtive,

assim, O registro no MEC para lecionar Portugu台s,

Franc合s, Latim e ate Grego. Passei a dar aulas no

tradicional colegio feminino de Sao Carlos (lrmas

Sacramentinas) e me envoIvi tota看mente nas

CamPanhas educativas daquela cidade, desde a

funda9aO da Escoia de Engenharia da USP at6 a

funda9aO da Unive「sidade Federa○○

A descobe巾a da BibIioteconomia

A Biblioteconomia era, at6 1960, COnSiderada de

nfvel medio, e treS bibIiotecarios da Escola de

Engenharia, Para atender a faita de pessoai

especia=zado, reSOive「am fundar uma escola

PrOfissional, A grande l「der Laura Russo t「abaIhava

incansaveImente junto ao deputado Roge Ferreira

Para da「 ao curso de Bib=oteconomia o “status” de 3O

grau・ E conseguiu (」ei 4084/62),

Entao, Para COnSOlar meu f冊o mais velho que,

tendo terminado o “cient師co’’, naO COnSegulu ent「a「 na

Esco看a de Engenharia, PrOPuS-me a fazer com ele a

nova facu看dade de Bibiioteconomia, que funcionava na

EscoIa de Engenharia. Ja mae de dez filhos, uSei o

PreteXtO de acompanhar o meu f=ho mais velho na

nova facuIdade, Pa「a que meu marido consentisse

nessa “1oucura’’" E, aSSim, aCabei pormeformarquat「o

anos depo!S na nOVa P「Ofissao de n「veI supe「ior que,

Pelo conte心do programatico, me deslumbrou, Quase

no fina看do cu「so, naSCeu minha filha Cristina que

herdou, desde o ventre matemo, O amOr a

Biblioteconomia, Ap6s a formatu「a, PermaneCi na

EscoIa como professora e presidente da Funda9aO

Mantenedo「a,

A impo南台ncia das entidades de classe

As entidades de classe tenho dado uma grande

Pa巾e da minha vida,Atuei em entidades como o CRB

8a Regiao, a Associa9aO PauIista de Bibliotecarios

(APB), a Associa9aO de Bibliotecarios Sao-Carienses,
a Federa9aO Brasileira de Assocla9OeS de

BibIiotecarios (FEBAB), O gruPO 21 da Associa鈎O

Brasileira de Normas T6cnicas (ABN丁) etc, Creio que

O fato de a profissao nao te「, POr Pa巾e da sociedade, O

merecido reconhecimento, deve-Se Principalmente a

faIta de pa面cipa9aO dos bibliotecarios em entidades

de ciasse,　　　/

Entewisfa concedida a Ana C6/fa Mou帽,

B胸〃otec看ha e /Oma〃sta
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Carminda Nogueira: uma grandepropagadora da profissão

Ela nasceu em Portugal e

radicou-se no Brasilem 1948.
Teve onzefilhos. Nove deles

formaram-se em Bibliote-

conomia, a exemplo da mãe,

mas apenas um atua na área.
Nossa entrevistada,

Carminda Nogueira de
Castro Ferreira, formou-se na
primeira turma da Faculdade

de Biblioteconomia, em São

Carlos, na década de 1960,
quando a profissão, então de nível médio, passou a ser
de nível superior.

É doutora em Letras Românicas pela
Universidade de Coimbra; mestre em Biblioteconomia

(com a tese então revolucionária denominada O
método Keller no Ensino da História do Livro - Um

Curso Programado Individualizado); pós-graduada

em Ciência da Informação e Administração de

Empresas, com especialização em Organização e

Métodos (0&M). Dedicou-se à organização de

arquivos empresariais e públicos; implantou

importantes centros de documentação (como os da
Associação Brasileira de Cimento Portland, da TAM,

do Itaú etc); e, também, foi professora. Atualmente,

presta serviços em dois grandes escritórios de

advocacia, como consultora em língua portuguesa, e

em empresa de treinamento à distância.

Atenta à evolução das tecnologias da informação

e da própria Biblioteconomia, defende a cooperação

entre as duas áreas. Acredita ser indispensável que os
funcionários dos arquivos tenham formação

acadêmica nas áreas de Biblioteconomia ou de
Arquivologia, e que os analistas de sistemas e os

programadores não realizam grandes projetos de

informação sem a assistência dessesprofissionais.

Às vésperas de completar 86 anos, Carminda

Nogueira de Castro Ferreira conta um pouco de sua
história de vida, no depoimento a seguir:

 

A vinda para o Brasil

Meu sogro, pioneiro da indústria são-carlense,
fundou, no começo do século passado, uma grande
serraria para instalar a linha férrea da Companhia

Paulista de Estrada de Ferro, na Alta Araraquarense

(hoje formada pelos municípios de Araraquara,

Votuporanga, Jales, Fernandópolis, na zona oeste do

Estado de São Paulo).Após anosde trabalho intenso,
entregou a gerência da empresa a um colaborador de

sua confiança e foi para Portugal. Em Coimbra,

instalou-se com a família em um palacete na estrada

da Beira, hoje avenida Brasil. Por motivos familiares
meu marido foi designado pelos pais e irmãos para

assumir a direção da empresa. Casada havia seis

anos, já com três filhos e grávida do quarto, tive que

acompanhá-lo. Cheguei a São Carlos, em São Paulo,

no dia 20 de outubro de 1948 e,no dia 23 de novembro
(quase um mêsdepois), nasceu o meu quartofilho.

O começo da vida em São Carlos

A minha formação na Universidade de Coimbra dava-

medireito apenasa lecionar no 3º grau. Recebi até um

convite do Prof. Antônio Soares Amora para dar aulas

na recém-fundada faculdade de Franca. Para lecionar
nos níveis de ensino que existiam em São Carlos

(antigos 1º e 2º graus), teria que fazer a equiparação

do meu diploma em São Paulo. Com filhos pequenos,
não podia ausentar-me da cidade e aproveitei, por

sugestão do delegado regional de ensino, José

Geraldo Keppe, para frequentar os cursos deférias,

proporcionados pelo Ministério da Educação na
Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário

(CADES), que se realizavam na Seccional de São

Carlos nos meses de janeiro e fevereiro. Obtive,
assim, o registro no MEC para lecionar Português,

Francês, Latim e até Grego. Passei a dar aulas no

tradicional colégio feminino de São Carlos (Irmãs

Sacramentinas) e me envolvi totalmente nas
campanhas educativas daquela cidade, desde a

fundação da Escola de Engenharia da USP até a

fundação da Universidade Federal.

A descoberta da Biblioteconomia

A Biblioteconomia era, até 1960, considerada de
nível médio, e três bibliotecários da Escola de

Engenharia, para atender a falta de pessoal

especializado, resolveram fundar uma escola

profissional. A grande líder Laura Russo trabalhava

incansavelmente junto ao deputado Rogê Ferreira

para dar ao curso de Biblioteconomia o “status” de 3º
grau. E conseguiu (Lei 4084/62).

Então, para consolar meu filho mais velho que,
tendo terminadoo “científico”, não conseguiu entrar na
Escola de Engenharia, propus-me a fazer com ele a

nova faculdade de Biblioteconomia, que funcionava na

Escola de Engenharia. Já mãe de dez filhos, usei o

pretexto de acompanhar o meu filho mais velho na

nova faculdade, para que meu marido consentisse

nessa “loucura”. E, assim, acabei por me formar quatro
anos depois na nova profissão de nível superior que,

pelo conteúdo programático, me deslumbrou. Quase

no final do curso, nasceu minha filha Cristina que

herdou, desde o ventre materno, o amor à

Biblioteconomia. Após a formatura, permaneci na

Escola como professora e presidente da Fundação
Mantenedora.

A importância das entidades de classe

Às entidades de classe tenho dado uma grande

parte da minha vida. Atuei em entidades como o CRB

8º Região, a Associação Paulista de Bibliotecários
(APB), a Associação de Bibliotecários São-Carlenses,
a Federação Brasileira de Associações de
Bibliotecários (FEBAB), o grupo 21 da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) etc. Creio que
o fato de a profissão nãoter, por parte da sociedade, o

merecido reconhecimento, deve-se principalmente à

falta de participação dos bibliotecários em entidades
de classe.

Entrevista concedida a Ana Célia Moura,

Bibliotecária e jornalista   
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Capituio I

Do p「emio - int「odue肴o

O Premio Lau「a Russo rep「esenta reievante homenagem p「estada a

pIOne-ra nO eXe「Cicio da profissao de biblioteca「io" Lau「a Garcia Mo「eno Russo

-utou peia 「eguiamenta9aO da p「ofissao e to「nou-Se a Prlmelra P「eSidente do

Conseiho Fede「aI de Bibiioteconomia, E, COntinuando a prestigiar os ideais

daqueia iiustre profissionai, O CRB-8ISP anuaimente, COnfere distine6es aos

que, na area de B剛oteconomia, de aiguma forma, COntribuf「am com o seu

trabaiho no ambito dos temas anuaimente escoIhidos.

Capitulo I○

Do tema 2007

iNOVACÅo E CRiA丁iViDADE EM SERViCOS BIBLIOTECÅR獲OS

Conside「ando-Se a info「ma9aO COmO ativo do conhecimento e o

bibiiotec釦o como p「ofissionai atento e participativo desse p「ocesso’P「OP6e-

se a apresenta9aO de cases que apiicaram conceitos de inova9aO e C「iatividade

na execu9aO de servi90S‥ nO relacionamento com os usua「ios, na geStaO, nOS

p「ocessos, na abo「dagem do mercado’nO aP「OVeitamento e/ou otimiza9aO de

tecnoiogias existentes, de fe「ramentas tais como a lnte「net- bem como a

apresentae急o de novos servi9OS言ndependentemente do formato ou do

Pdb=co-aIvo a que se destinam. A inova9aO naO e Vista apenas como a
introdu9aO do novo, maS COmO a CaPaCidade visionaria de antecipar produtos e

servi90S, O desenvoIvimento de hab掴dades e ca「acteristicas para execut糾os’

a criativjdade pa「a a obten9aO de novos a「「anjos de id6ias e conceitos ja

existentes, COm a ado9aO de taticas ou estrutu「as que resoivam um p「Obiema

de forma nao convencionai.

CapituIo l‖

Da pa軸cipa9各O

Poderao participar profissionais b剛otecarios, instituie6es publicas’

Privadas e do te「ceiro setor, discentes e docentes.

Capitulo IV

Das categorias

Serao p「emiadas as seguintes catego「ias:

Categoria l: Profissional - Se「着O aCejtas as insc「一9OeS’PO「 trabalho

individual ou como 「ep「esentante de um grupo, Ou PO「 indica96es a Comissao

Pe「manente de DivuIga9急O, de p「ofissionais da area" Por色町nO CaSO de

grupos, S6 um nome podera se「 indicado como 「ep「esentante・

Nesta categoria, Se「aO OutOrgados 5 (Cinco) premios"

Catego「ia 2: T「abaihos Academicos - SeraO COntemPlados’quando

insc「itos ou indicados a Comissao Pe「manente de Divuiga9aO, 04 (quatro)

TCCs T「abaihos de Conclusao de Cu「sos de Gradua9aO, 02 (duas)

disserta96es de mestrado e Ol (uma) tese de douto「ado.

Capituio V

Das inscri96es

As inscr-9OeS Ou indicaQ6es a Comissao Permanente de Divuiga9aO

serao recebidas ate o dia 14 de setemb「o de 2007,

As inscr-eOeS POdem se「 feitas por correspond合ncia via correio’PeIo e-

ma= crb8@c「b8,Org.br, Ou entregueS PeSSOaImente na sede do CRB-8,

ende「e9adas a Comissao Permanente de Divulga9aO.

Cada pa巾cipante podera insc「ever-Se SOmente em uma das catego「ias

descritas acima. Os b酬oteca「ios pa面cipantes deve「ao esta「 devidamente

regist「ados no CRB-8 e em pieno gozo de seus direitos" Nao serao aceitos

trabaIhos em conjunto, Sa!vo se o grupo estive「 representado po「 uma血ica

pessoa"　Ser急o desconsideradas as insc「一9OeS Ou indicae6es que nao

atende「em aos requisitos estabelecidos neste 「eguiamento・

Ai6m das indica96es 「ecebidas, a Comissao Pe「manente de Divulga9aO

podera designar t「abaihos de pessoas, gruPOS Ou institui96es que sejam

relevantes ao tema proposto para esta premIa?aO.

Capitu園o Vi

Da avalia9aO

A avalia9aO dos trabalhos inscritos, que atendam aos requisitos, Sera

P「OCedida po「 uma comissao de avaIia9aO, COmPOSta POr :

um profissionai b剛otecario (membro da atuai gestao do CRB-8a);

um p「ofissionaI bjblioteca「io (nao membro da atuai gestao do CRB-8a);

um rep「esentante da sociedade com fo「ma?aO SuPerio「 (nao b輔otecario);

um docente, Ou eX-docente da rede p心biica ou p「ivada de ensino de

Biblioteconomia;

um discente da rede pdb=ca ou privada de ensino de BibIioteconomia;

Das decis6es da Comissao deAva園iacao nao cabera recurso"

Capituio Vll

Dos p「emlOS

Se「ao concedidos - t「Ofeus e/ou mene6es honrosas - a tOdos os

profissionais, gruPOS Ou institui?6es que obtiveram destaque nos trabaIhos
apresentados, insc「itos ou indicados, a Criterio da Comissao de Ava=a9aO. A

soienidade de entrega sera reaijzada em data e iocai a serem definidos e’

POSteriormente, divulgados"

Em comemora9aO aO Dia do Biblioteca「io, foram

rea=zadas, em 15de mar9O, nOaudit6riodo Museu deArte

de Sao Pau看o (Masp), aS Pa看estras ``lnfomag台o wiでual na

台rea de Sadde’’, COm Arglenda Friday, e “Competencia

lnfo仰acionaI’, COm Renee N, Je什erson, eSPeCialistas

norte-ame「icanas em BibIioteconomia. O evento,

PreStigiado po「 cerca de 3OO pessoas, reSultou de uma

ParCeria entre o Consulado GeraI dos Estados Unidos da
America em Sao Paulo, O ConseIho Regional de

Biblioteconomia do Estado de Sao Pau看o (CRB-8) e o

Masp,

Arglenda Friday abordou a import合ncia de o

bibIiotecario tomar a informaeao acess千ve看a dife「entes

P心bIicos‥ Pr-SIOneiros, Sem-tetO’anaIfabetos e te「Ceira

idade" Friday indicou 」Sites e bancos de dados’em que OS

PrOfissionais da area de sadde encont「am informae6es

atua看izadas, Ren6e N, Jefferson fa看ou sob「e o conceito de

COmPet合nCia informacional, entendido como a hab掴dade

de conhece「, iocaiizar, aVaIiar e usar as informae6es,

Pa「a看elamente a comemora9aO do Dia do Bibiiotecario

- Celebrado nacionaImente no dia 12 de mar9O一, O Masp

festejou os　30　anos de sua bib=oteca, que iniciou

atividades em 1977, COm a doaeao da bib=oteca pessoal

de Lina Bo Bardi e Pietro Ma「ia Bard上No final do evento

houve a premiaeao dos meIhores traba看hos na area de

BibiioteconomI9, PrOmOVido peIa RFiD B「asii, em ParCeria

COm aeditora Exito Bras=,

O Dia do Bibiiotecario tambem foi festejado nas

Seguintes cidades‥ Santos, COm a Palestra Make励g

PIて浦ssional, PrOfe「ida pelo professor da ECA-USP

Femando Modesto, COm 70 inscritos; ‾faubat6, COm uma

confer合ncia sobre a coopera9aO entre aS bibIiotecas peIa

biblioteca「ia e assesso「a tecnica da FAPESP, Rosaly

Favero K「zyzanowski, COm 120 inscritos; Va「gem Grande

do Su看, COm um WOrkshop sob「e Makethg Pro丑esional e

gerenciamento de documentos, POr Regina Ce= de Sousa,

gerente de Conhecimento da Machado’Meyer’Sendacz e

Opice Advogados (e presidente do CRB葛8) e o professo「

Femando Modesto, COm 60 inscritos; e, em Sao Ca「看os os

temas e especiaIistas convidados foram os mesmos da

CaPital, COm =l inscritos" Houve eventos nas cidades de

Ma「i=a e Mai「inque com, reSPeCtivamente, 120 e lO6

inscritos,

Na m千dia foram publicadas reportagens sob「e O Dia

do Bib=otecario nos jomais Gazeta MeI℃antil, ¥falor

Econ6mico, Di看万o do Grande ABC, na reVista Wda

Execuf/va, na Radio Eldorado AM, na TV Tribuna (de

Santos) e no site Aprendiz"　No interior do Estado

destacaram-Se aS mat6rias nos jomais: Gazeta de

Va付em GI場nde (¥fargem Grande do Sul), Phmeira P看gha

(Sao CarIos) eA Vbzdo Vale (嶋ubate)"

O evento da capita=eve o patrocinio das empresas

RFID Brasil e SuperAr, e O aPOio do Consulado Gera看dos

EUA/SP e do Masp, No iitoral e interior foram parceiros:

UNIP Santos, UNllAU, Biblioteca P血bIica ’’Vito「 Lima

Ba「reto一一〇 V訓gem G「ande do SuI, UFSCAR - Unive「sidade

FederaI de Sao CarIos, FA丁EA Lorena, UNESPde Ma「了=a

e Centro Social de Mai「inque,
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VII PRÉMIO BIBLIOTECONOMIA PAULISTA “LAURA RUSSO”

Capítulo |
Do prêmio - introdução

O Prêmio Laura Russo representa relevante homenagem prestada à
pioneira no exercício da profissãode bibliotecário. Laura Garcia Moreno Russo
lutou pela regulamentação da profissão e tornou-se a primeira presidente do
Conselho Federal de Biblioteconomia. E, continuando a prestigiar os ideais
daquela ilustre profissional, o CRB-8/SP, anualmente, confere distinções aos
que, na área de Biblioteconomia, de alguma forma, contribuíram com o seu
trabalho no âmbito dos temas anualmente escolhidos.

Capítulo II
Do tema 2007

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE EM SERVIÇOS BIBLIOTECÁRIOS
Considerando-se a informação como ativo do conhecimento e o

bibliotecário como profissional atento e participativo desse processo, propõe-
se a apresentação de cases que aplicaram conceitos de inovaçãoe criatividade
na execução de serviços: no relacionamento com os usuários, na gestão, nos
processos, na abordagem do mercado, no aproveitamento e/ou otimização de
tecnologias existentes, de ferramentas tais como a Internet, bem como a
apresentação de novos serviços, independentemente do formato ou do
público-alvo a que se destinam. A inovação não é vista apenas como a
introdução do novo, mas como a capacidade visionária de antecipar produtos e
serviços, o desenvolvimento de habilidadese características para executá-los,
a criatividade para a obtenção de novos arranjos de idéias e conceitos já
existentes, com a adoçãodetáticas ou estruturas que resolvam um problema
de forma não convencional.

Capítulo III
Daparticipação

Poderão participar profissionais bibliotecários, instituições públicas,
privadase doterceiro setor, discentes e docentes.

Capítulo IV
Das categorias

Serão premiadasas seguintes categorias:
Categoria 1: Profissional - serão aceitas as inscrições, por trabalho

individual ou como representante de um grupo, ou por indicações à Comissão
Permanente de Divulgação, de profissionais da área. Porém, no caso de
grupos, só um nome poderá ser indicado como representante.
Nesta categoria, serão outorgados5 (cinco) prêmios.

Categoria 2: Trabalhos Acadêmicos - serão contemplados, quando

 

inscritos ou indicados à Comissão Permanente de Divulgação, 04 (quatro)
TCCs Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação, 02 (duas)
dissertações de mestrado e 01 (uma) tese de doutorado.

Capítulo V
Das inscrições

As inscrições ou indicações à Comissão Permanente de Divulgação
serão recebidasaté o dia 14 de setembro de 2007.

As inscrições podem serfeitas por correspondência via correio, pelo e-
mail crb8Ocrb8.org.br, ou entregues pessoalmente na sede do CRB-8,
endereçadas à Comissão Permanente de Divulgação.

Cada participante poderá inscrever-se somente em uma das categorias
descritas acima. Os bibliotecários participantes deverão estar devidamente
registrados no CRB-8 e em pleno gozo de seus direitos. Não serão aceitos
trabalhos em conjunto, salvo se o grupo estiver representado por uma única
pessoa. Serão desconsideradas as inscrições ou indicações que não
atenderem aosrequisitos estabelecidos neste regulamento.

Além das indicações recebidas, a Comissão Permanente de Divulgação
poderá designar trabalhos de pessoas, grupos ou instituições que sejam
relevantes ao tema proposto para esta premiação.

Capítulo VI
Da avaliação

A avaliação dos trabalhos inscritos, que atendam aos requisitos, será
procedida por uma comissão de avaliação, composta por :
um profissional bibliotecário (membro da atual gestão do CRB-8º);
um profissionalbibliotecário (não membro daatual gestão do CRB-8º);
um representante da sociedade com formação superior(não bibliotecário);
um docente, ou ex-docente da rede pública ou privada de ensino de
Biblioteconomia;
um discente da rede pública ou privada de ensino de Biblioteconomia;
Das decisões da Comissão de Avaliação não caberá recurso.

Capítulo VII
Dos prêmios

Serão concedidos - troféus e/ou menções honrosas - a todos os
profissionais, grupos ou instituições que obtiveram destaque nos trabalhos
apresentados, inscritos ou indicados, a critério da Comissão de Avaliação. A
solenidade de entrega será realizada em data e local a serem definidos e,
posteriormente, divulgados.

Dia do Bibliotecário mobiliza profissionais no Estado

Em comemoração ao Dia do Bibliotecário, foram
realizadas, em 15 de março, no auditório do Museu de Arte
de São Paulo (Masp), as palestras “Informação virtual na
área de Saúde”, com Arglenda Friday, e “Competência
Informacional, com Renée N. Jefferson, especialistas

norte-americanas em Biblioteconomia. O evento,
prestigiado por cerca de 300 pessoas, resultou de uma
parceria entre o Consulado Geral dos Estados Unidos da
América em São Paulo, o Conselho Regional de
Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8) e o
Masp.

Arglenda Friday abordou a importância de o
bibliotecário tornar a informação acessível a diferentes
públicos: prisioneiros, sem-teto, analfabetos e terceira
idade. Friday indicou sites e bancos de dados, em que os
profissionais da área de saúde encontram informações
atualizadas. Renée N. Jefferson falou sobre o conceito de
competência informacional, entendido como a habilidade
de conhecer,localizar, avaliar e usar as informações.

Paralelamente à comemoração do Dia do Bibliotecário
- celebrado nacionalmente no dia 12 de março -, o Masp
festejou os 30 anos de sua biblioteca, que iniciou
atividades em 1977, com a doação da biblioteca pessoal
de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. No final do evento
houve a premiação dos melhores trabalhos na área de
Biblioteconomia, promovido pela RFID Brasil, em parceria
coma editora Éxito Brasil.

O Dia do Bibliotecário também foi festejado nas
seguintes cidades: Santos, com a palestra Marketing

 

Profissional, proferida pelo professor da ECA-USP
Fernando Modesto, com 70 inscritos; Taubaté, com uma
conferência sobre a cooperação entre as bibliotecas pela
bibliotecária e assessora técnica da FAPESP, Rosaly
Fávero Krzyzanowski, com 120 inscritos; Vargem Grande
do Sul, com um workshop sobre Marketing Profissional e
gerenciamento de documentos, por Regina Celi de Sousa,
gerente de Conhecimento da Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados(e presidente do CRB-8) e o professor
Fernando Modesto, com 60 inscritos; e, em São Carlos os
temas e especialistas convidados foram os mesmos da
capital, com 111 inscritos. Houve eventos nas cidades de
Marília e Mairinque com, respectivamente, 120 e 106

inscritos.

Na mídia foram publicadas reportagens sobre O Dia
do Bibliotecário nos jornais Gazeta Mercantil, Valor
Econômico, Diário do Grande ABC, na revista Vida
Executiva, na Rádio Eldorado AM, na TV Tribuna (de
Santos) e no site Aprendiz. No interior do Estado
destacaram-se as matérias nos jornais: Gazeta de
Vargem Grande (Vargem Grandedo Sul), Primeira Página
(São Carlos) e A Voz do Vale (Taubaté).

O evento da capital teve o patrocínio das empresas
RFID Brasil e SuperAr, e o apoio do Consulado Geral dos
EUA/SP e do Masp. No litoral e interior foram parceiros:
UNIP Santos, UNITAU, Biblioteca Pública "Vitor Lima
Barreto" - Vargem Grande do Sul, UFSCAR- Universidade
Federal de São Carlos, FATEA Lorena, UNESP de Marília
e Centro Social de Mairinque.

 
 



4o ENB音B - Encontro de Bibliotecas Biom6dicas do Rio de Janeiro (03-04/08)。

巾}ma‥ Informa9aO PersonaIizada naÅrea de Sande, Locai: Petr6poIis, RJ.

Informa96es: jane@apcis申Org Site: http二//www,aPCis申Org/enbib/

豊昔話諜嵩豊謀篇豊島葦豊富諾嵩岩盤謹告.ma9。。S ‥十3 1
(70)3140884,
E-Ma旧fla@ifIa"Org" Site: http二//www,ifla,Org/iV/ifla73/index,htm

lO" Simp6sio Intemacional sob「e Organizaci6n del Conocimiento: BibIioteco音ogia ylerminoIogia (27-29108〉。

LocaI: CUIB UNAM, Ciudad de Mexico.

Informa96es: Simposio2007@cuib,unam,mX
http‥〃cuib"unam.mX/Convocatoria_1 eLSimposio・Pdf

XV音l Endocom - Encont「o de lnfo「ma9aO em Ciencias da Comunica9aO (31IO8 a O2109)。

Tema‥ Mercado e Comun-Ca9aO na Sociedade DigitaI" 」ocaI‥ Santos, SP

lnfo「mae6es: http二//www, intercom.org , br

I nscri?6es二http://www,adtevento.com , br/intercom/2007

● SIBDB "Semina「io lntemacional de Bibliotecas Digitais Bras= (18-20109).

LocaI: Sao PauIo, SP lnforma96es: (11)3091-1545/4193/4198, l七1/Fax: (11)3091-1573.

E-ma旧nfo_Sibd@sibi・uSP"b「 Site二http:〃Ww,uSP.br/sibi/sibdb

● 111 Encontro deArquivos Cient了ficos (26“27/09)。

LocaI二RiodeJaneiro, RJ" info「ma?6es: (21 ) 2507-2239e (21)3852-2541

e, tambem, nOS Sites http‥//www"maSt・br, http‥〃WWw"「b"gOV"b「 ou http‥//www"aab.o「g・br

Xi Encontro Nacional de Edi宣ores Cientificos (02-06110)。

巾3ma: Acesso aberto e indexa9aO de pe「i6dicos cien珊cos・ LocaI‥ Ouro Preto, MG, Informa96es: abec@Incc.br, Site:

http ://www. Incc, br/abec/X看Enec. php

IO Encontro BrasiIeiro deA「quitetura de lnformaeao (19“20110),

」ocal二Sao PauIo, SP" Site: http://www.aibrasiI.o「g/encontro/home

5a Jornada Norte-Nordeste de Bib看ioteconomia, Documenta9肴O e Ciencia da lnforma9肴O (24-2711 0),

巾5ma‥ B鞘otecario e as organlZa9OeS - a geStaO da informa鈎O e do conhecimento para tomada de decisao. Local二

Recife, PE. lnforma96es: aPbpemambuco@yahoo"COm・br. Site‥ http:〃www.apbpe,Org,b「/v2旬mada5/index.htm

V音l音ENANCIB " Encontro Nacional de Pesquisa em Ci台ncia da lnforma9aO (28-31IlO)。

巾}ma‥ P「omovendo a inse「9aO intemacionaI da pesquisa brasiieira em Ciencia da informa9aO・ Locai‥ SaIvador, BA.

informa96es‥ http‥//www"Cfb"0「g・b囲tmi/eventos/eventos_aneXOSN=I ENANCIB 2007 Bahia la-Chamada.pdf " E-

ma=: enanCib@ufba,br

Viva Leitura 2007 (30110)

LocaI: B「as掴a, DF,

Informa96es‥ O800 7700987. Site: WWW.Premiovivaieitu「a葛Org"b「

5aJomada sobre la Biblioteca Digital Universitaria "JBDU 2007 (08-09111〉,

LocaI‥ Unive「sidad NacionaI de Gene「aI Sarmiento Los PoIvo「ines, Provincia de Buenos Aires, Argentina"

info「ma96es: (54 1 1 ) 4379-751 1 e http://b剛Oticando"bIogspot"COm/2007/04/5」o「nada-SObre-Ia-bibIioteca-digitaI,html

BRASIL" Conselho Nacionai deArquivos" NOBRADE: Norma Bras=eira de Descri9aOArquivistica,

RiodeJaneiro:Arquivo Nacionai, 2006. 124 p. Disponivelem二

http‥//www" PO巾alan "arq u-VOnaCionaI "gOV" br/Media/nobrade. pdf,

FONSECA, Edson Ne「yda・看ntrodueaoa Biblioteconomia" 2" ed" Bras掴a‥ Briquetde Lemos/Liv「os, 2007" 52 p"

iSBN 978-85-85637-32-3,

Informa96es二editora@b「iquetdeiemos.com,br

PAES, MariIena Leite" A「quivo‥ teOria e p「atica" 3・ ed" reV" eamPI" Sao Paulo‥ Ed" FGV, 2007" 228 p" ISBN 852250220,

Informa96es : editora@fgv.br

PASSARE」」I, BrasiIina○ ○nterfaces digitais na educa9呑O: alucina96es consentidas. Sao PauIo: EscoIa do

Futuro/USP, 2007. 200 p, ISBN 8560257012, lSBN-139788560257010,

SANTOS’VAnda Ferrei「a dos" Bib=oteca p血bIica y desarro看lo econ6mico. BuenosAjres ‥ AIfagrama, 2OO7" 190 p'

(BibIiotecaAIfagrama /dirjgida po再abIoA" Somma)・ lSBN 987-1 305-22-3, Info「ma96es: Pedidos@aIfagrama.com,ar
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Agosto

4º ENBIB - Encontro de BibliotecasBiomédicas do Rio de Janeiro (03-04/08).
Tema: Informação Personalizada na Área de Saúde. Local: Petrópolis, RJ.
Informações: jane(Dapcisrj.org Site: http://www.apcisr).org/enbib/

World Library and Information Congress: 73rd IFLAAnnual Conference and Council (19 -23/08).
Tema:Libraries forthe future: progress, development and partnerships.Local: Durban, África do Sul. Informações: +31
(70) 3140884.
E-Mail: iflaDifla.org. Site: http://www.ifla.org/lV/ifla73/index.htm

1º. Simpósio Internacional sobre Organización del Conocimiento: Bibliotecologia y Terminologia (27-29/08).
Local: CUIB UNAM,Ciudad de México.
Informações: simposio2007(Dcuib.unam.mx
http://cuib.unam.mx/ConvocatoriaferSimposio.pdf

XVII Endocom - Encontro de Informação em Ciências da Comunicação (31/08 a 02/09).
Tema: Mercado e Comunicação na Sociedade Digital. Local: Santos, SP.

Informações:http://www.intercom.org.br
Inscrições: http:/Iwww.adtevento.com.br/intercom/2007

Setembro

* SIBDB - Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais Brasil (18-20/09).
Local: São Paulo, SP. Informações:(11) 3091-1545/4193/4198. Tel/Fax: (11) 3091-1573.
E-mail:infosibd(Dsibi.usp.br Site: http:/Awww.usp.br/sibi/sibdb

«Ill Encontro deArquivos Científicos (26-27/09).
Local: Rio de Janeiro, RJ. Informações: (21) 2507-2239 (21) 3852-2541
e, também,nossites http://www.mast.br, http://Iwww.rb.gov.br ou http:/Ayww.aab.org.br

Outubro

XI Encontro Nacional de Editores Científicos (02-06/10).
Tema: Acesso aberto e indexação de periódicos científicos. Local: Ouro Preto, MG. Informações: abecQIncc.br. Site:
http://www. Incc.br/abec/XIEnec.php

1º Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação (19-20/10).
Local: São Paulo, SP. Site: http://www.aibrasil.org/encontro/home

5º Jornada Norte-Nordeste de Biblioteconomia, Documentaçãoe Ciência da Informação(24-27/10).
Tema: Bibliotecário e as organizações- a gestão da informação e do conhecimento para tomada de decisão. Local:
Recife, PE. Informações: apbpernambuco(Dyahoo.com.br. Site: http:/Awww.apbpe.org.br/v2/jornada5/index.htm

VIH ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação(28-31/10).
Tema: Promovendoa inserção internacional da pesquisa brasileira em Ciência da Informação. Local: Salvador, BA.
Informações: http://www.cfb.org.br/html/eventos/eventosanexos/VII|ENANCIB2007Bahia1a-chamada.pdf . E-
mail: enancibDufba.br

Viva Leitura 2007 (30/10)
Local: Brasília, DF.

Informações: 0800 7700987. Site: www.premiovivaleitura.org.br

Novembro

5º Jornada sobrela Biblioteca Digital Universitaria - JBDU 2007 (08-09/11).
Local: Universidad Nacional de General Sarmiento Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Informações: (54 11) 4379-7511 e http://biblioticando.blogspot.com/2007/04/5-jornada-sobre-la-biblioteca-digital.html
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BRASIL. Conselho Nacional de Arquivos. NOBRADE:NormaBrasileira de Descrição Arquivística.
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 124 p. Disponível em:
http:/Anww.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/nobrade.pdf.

FONSECA,Edson Nery da. Introdução à Biblioteconomia. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2007. 52 p.
ISBN 978-85-85637-32-3.
Informações: editoraDbriquetdelemos.com.br

PAES, Marilena Leite. Arquivo:teoria e prática. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. FGV, 2007. 228 p. ISBN 852250220.
Informações: editoraDfgv.br

PASSARELLI, Brasilina. Interfaces digitais na educação: alucinações consentidas. São Paulo: Escola do
Futuro/USP, 2007. 200 p. ISBN 8560257012, ISBN-13 9788560257010.

SANTOS, Vanda Ferreira dos. Biblioteca pública y desarrollo econômico. BuenosAires: Alfagrama, 2007. 190 p.
(Biblioteca Alfagrama / dirigida por Pablo A. Somma). ISBN 987-1305-22-3. Informações: pedidos(Dalfagrama.com.ar   
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Pngrama虎cqac加f億o e “加a擢af億o pr4issわml

Curso preparatdrio intensivo e modular na area de Biblioteconomia (intensivo em m6dulos〉

6o m6dulo: MARC e lntrodueaode Metadados

Dia: 11 deagosto, das8h30as 17h30

Professo「a: Conc=ia -書もod6sio

7o m6duio: Gestao de Unidades de Servi9OS de lnformae肴o

Dias: 18e 19deagosto, das8h30as 17h30

P「ofesso「a: Regina dosAnjos Fazio=

80 m6dulo: lnformaticaAplicada a Biblioteconomia

Dias:25e26deagosto, das8h30as 17h30

Professora: Regina dosAnjos FazioIi

Participantes: 40 porturma (mfnimo de 20 aiunos)

Investimento porm6duio: R$ 75,OO

Sina寒iza9aO de Bibliotecas em -nterface ao Servi9O de Referencia: enfoque t6cnico’educativo e social

Dia: lOdesetembrode2OO7, dasO8h3Oas 17h3O

Professo「as: Neusa Dias de Macedo e Maria Cristina Soares Gomes

Pa巾cipantes: 25 (minimo 15)

Investimento: R$ 60,OO

M6todos e t6cnicas de pesquisa cien置師ca em Biblioteconomia

Dias: 15e 16desetemb「0(16 horaslauIa)

Professo「a: Marta VaIentim

Investimento: R$75,OO

A pesquisa quaIitativa em sistemas de informa9aO

Dias: 22 e 23 de setemb「o, das 8h30急s 17h30 (16 ho「as/auIa)

Professo「a: Barbara Ju=a Meneze=o Leitao

lnvestimento: R$ 75,00

Gestao da lnformaeao e do Conhecimento

Dias二20 e 21 de outubro (16 horas/aula)

Professora: Marta ¥faientim

lnvestimento: R$75,OO

A9肴O Cultural em Centros de lnforma9肴o

Dias: 27e28deoutubro,das8h30as 17h30

Professora: Maria Helena TC, de Ba汀OS

Pa巾cipantes二20 (minimo lO)

investimento二R$ 75,00

Palestraa「atuita:

Gerencia integrada: inteligencia competitiva, geStaO do conhecimento e informaeao

Dia: 03desetemb「o, aS 19hOO

P「ofa, Dra. CeIha Regina Simone軸BarbaIho - UFAM

¥Os cu「sos se「ao reaIizados na sede do CRB 8a,Regiao - rua Maracaju, 58 - Pr6xima a esta9aO Ana Rosa do metr6 em Sao Paulo" lnforma?6es e

inscrie6es pelo teIefone (11 ) 5082-1404 ou e-maii: Crb8@crb8"Org"b「・ As cidades interessadas em sediar eventos em par∞ria com o CRB-8 devem

ent「a「em contato por meio do teIefone e e-mai=ndicados.

AfiscaIiza9aO do exe「cicio p「ofissionaI e a fun9aO P「incipai de um Conselho de classe■ lbdo profissional, Cuja atividade 6 「eguiamentada,

deve sabe「que 6 ob「igado por-ei a estarregistrado em seu ConseIho e a eIe submeter-Se nO que diz 「espeito ao exercfcioda profissao.

A Comissao de FiscaIiza9aO do Conselho RegionaI de BibIioteconomia recebe correspondencias (Carfas, e-ma=s, teIefonemas) de

bibIiotecarios manifestando insatisfa辞O COm a atua9aO Ou a finaiidade do Conselho" Apesar do di「eto a c「itica, a maior pa巾e dessas

manifesta96es sina=za um desconhecimento da Iegisla9aO que rege a PrOfissao de bibIiotecario e a cria9aO do Conselho・

O CRB-8 e uma autarquia fede「a一, Vincu-ado ao C,OnSeIho Federal de BibIioteconomia, ente PubIico submetido訓egisIa9aO fede「al e

「esponsavei peia 「eguIamenta9着O da atividade bibIiotec乞而a no pa丁s・

ナPoroutro Iado, temOS eXemP-os re-evantes em que a atua9aO do Conseiho, aliada ao exempIo de um profissionaI consciente de seu papeI,

consegue uma vit6「ia signifieativa‥ uma b輔oteca funcionando com um profissionaI devidamente quaIificado" Asegui「, tranSCreVemOS t「eChos de

carta enviada pelo bibIiotecario Edson Ma巾ns Izid6「io (CRB 8a・ 093/2OO6), de OSASCO, que reIata essa experiencia:

`No #nal de 2006, SuIgiu uma proposfa de trabamo na b/b〃oteca de um coIegio・ Fui ate o Iocal e obseWei as condig6es de atua9台O: /ocal

pequeno, Sem /ayout de励ido, n台O havia mesa, COmpufador nem /ocaI especi舟co para o fraba肋o de um bfo〃otec訪o, CしuO pro挿ssiona/ era

desconhecido peIa direg含o e professol℃S da escola.仁)lniciei um pIt)CeSSO de o万enfa鈎o consfante aos aIunos e加ncion訪os sobre a inpor給ncia

do uso adequado da b酬oteca・ Neste f伯balho destaqueらaf伯v6s de metodos estatisf/cos, quais os aIunos que mais utMzavam os serv/gos de

emp/さs励mos e de /eitura em saIa de aula. Infome"ambem, atraVeS de g塵折cos, quais as sehes que mais pa砧c佃aram das af/vidades・

As aulas comegaram em fevelefro de 2007 e j台em ma岬o uvemos ll12 empIさsf/mos de /ivros, Superando as expectaf/vas da dife鈎o e da

coo’dena鈎o, COm um retOmO quaSe que whediat〇・ O aumento da加eq凸encia de alunos na b伽oteca sens砂侮Ou a diI℃g名O na busca de um novo

espago, que pudesse memoratende-1os仁・)・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

Agradego互nensamente ao Conse/ho RegionaI de B伽oteconomia-8a Regi名o, que atI省VeS da atuag台o do setor de Fisca施a鈎o’e de seu

b伽ante trabalho, COnSeguiujunto a /nsutuigをo a contratag台o de um plて所ssional bib〃otec台万o’†

MahI(7cia Bemardi

CooIdenadora da Comiss台o de Fisca〃zag台o
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Programade capacitação e atualização profissional

Cursopreparatório intensivo e modularna área de Biblioteconomia (intensivo em módulos)

6º módulo: MARCe Introdução de Metadados

Dia: 11 de agosto, das 8h30 às 17h30

Professora: Concilia Teodósio
7º módulo: Gestão de Unidades de Serviços de Informação

Dias: 18e 19 de agosto, das 8h30 às 17h30

Professora: Regina dos Anjos Fazioli
8º módulo:Informática Aplicada à Biblioteconomia

Dias: 25 e 26 de agosto, das 8h30 às 17h30
Professora: Regina dosAnjos Fazioli
Participantes: 40 por turma (mínimo de 20 alunos)

Investimento por módulo: R$ 75,00

Sinalização de Bibliotecas em Interface ao Serviço de Referência: enfoque técnico, educativo e social

Dia: 1º de setembro de 2007, das 08h30 às 17h30
Professoras: Neusa Dias de Macedoe Maria Cristina Soares Gomes

Participantes: 25 (mínimo 15)

Investimento: R$ 60,00

Métodose técnicas de pesquisa científica em Biblioteconomia

Dias: 15 e 16 de setembro (16 horas/aula)

Professora: Marta Valentim

Investimento: R$75,00

A pesquisa qualitativa em sistemas de informação

Dias: 22 e 23 de setembro,das 8h30 às 17h30 (16 horas/aula)

Professora: Barbara Julia Menezello Leitão
Investimento: R$ 75,00

Gestão da Informação e do Conhecimento

Dias: 20 e 21 de outubro (16 horas/aula)
Professora: Marta Valentim

Investimento: R$75,00

Ação Cultural em Centrosde Informação

Dias: 27 e 28 de outubro, das 8h30 às 17h30

Professora: Maria Helena T.C. de Barros
Participantes: 20 (mínimo 10)

Investimento: R$ 75,00

Palestra gratuita:

Gerência integrada: inteligência competitiva, gestão do conhecimento e informação

Dia: 03 de setembro, às 19h00
Profº. Dra. Celha Regina Simonetti Barbalho - UFAM

Os cursos serão realizados na sede do CRB 8º.Região - rua Maracaju, 58 - próxima à estação Ana Rosa do metrô em São Paulo. Informações e

inscrições pelo telefone (11) 5082-1404 ou e-mail: crb8(Dcrb8.org.br. As cidades interessadas em sediar eventos em parceria com o CRB-8 devem

entrar em contato por meio dotelefone e e-mail indicados.

 

Biblioteca escolar serve de estímulo para a Fiscalização

A fiscalização do exercício profissional é a função principal de um Conselho de classe. Todo profissional, cuja atividade é regulamentada,

devesaber que é obrigado porlei a estar registrado em seu Conselhoe a ele submeter-se no quediz respeito ao exercício da profissão.

A Comissão de Fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia recebe correspondências (cartas, e-mails, telefonemas) de

bibliotecários manifestando insatisfação com a atuação ou a finalidade do Conselho. Apesar do direto à crítica, a maior parte dessas

manifestaçõessinaliza um desconhecimentoda legislação querege a profissão de bibliotecário e a criação do Conselho.

O CRB-8 é uma autarquia federal, vinculado ao Conselho Federal de Biblioteconomia, ente público submetido à legislação federal e

responsável pela regulamentaçãodaatividade bibliotecária nopaís.

Por outro lado, temos exemplos relevantes em que a atuação do Conselho,aliada ao exemplo de um profissional consciente de seu papel,

consegue umavitória significativa: uma biblioteca funcionando com um profissional devidamente qualificado. A seguir, transcrevemos trechos de
carta enviada pelo bibliotecário Edson Martins Izidório (CRB 8º. 093/2006), de OSASCO,querelata essa experiência:

“No final de 2006, surgiu uma proposta de trabalho na biblioteca de um colégio. Fui até o local e observei as condições de atuação:local

pequeno, sem layout definido, não havia mesa, computador, nem local específico para o trabalho de um bibliotecário, cujo profissional era

desconhecido pela direção e professoresda escola.(...)Iniciei um processode orientação constante aos alunose funcionários sobre a importância

do uso adequado da biblioteca. Neste trabalho destaque, através de métodosestatísticos, quais os alunos que mais utilizavam os serviços de

empréstimose deleitura em sala de aula. Informei, também,através degráficos, quais as séries que mais participaram dasatividades.

As aulas começaram em fevereiro de 2007 e já em março tivemos 1112 empréstimos delivros, superando as expectativas da direção e da

coordenação, com um retorno quase que imediato. O aumento da frequência de alunosna biblioteca sensibilizou a direção na busca de um novo

espaço, que pudesse melhoratendê-los (...). .

Agradeço imensamente ao Conselho Regional de Biblioteconomia-8º Região, que através da atuação do setor de Fiscalização, e de seu

brilhante trabalho, conseguiujunto à Instituição a contratação de um profissionalbibliotecário”.

Marilúcia Bernardi
Coordenadora da Comissão de Fiscalização

 
 


