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O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo - 8ª Região, comemorará o Dia do 
Bibliotecário no dia 12 de março de 2019, na mesma data  promoverá a entrega do XIII Prêmio 
Paulista de Biblioteconomia “Laura Russo”. 

O Prêmio Biblioteconomia Paulista “Laura Russo” foi instituído em 1998, com o objetivo de 
homenagear instituições, profissionais e pesquisadores que se tenham destacado em ações de 
promoção, incentivo e enriquecimento da Biblioteconomia Paulista. 

O tema escolhido é “Biblioteca Escolar para Todos”. Por meio desta temática o CRB-8 conferirá 
distinções aos Bibliotecários e Bibliotecárias do Estado de São Paulo, aos Acadêmicos que 
estudaram esse tema, sempre focado na Biblioteconomia, e que, de alguma forma, trouxeram 
contribuições para a sociedade, seja ela por meio de ideias desenvolvidas ou aplicadas em sua 
Biblioteca Escolar. 

Serão enviados convites para os bibliotecários, escolas de Biblioteconomia, outros conselhos de 
classe, autoridades – Governador, Prefeitos do Estado de São Paulo, Deputados Estaduais e 
Federais, Secretários de Cultura, Vereadores, entre outros. . A realização do evento também será 
veiculada na mídia. 

O regulamento do XIII Prêmio Paulista de Biblioteconomia “Laura Russo” pode ser acessado 
por aqui. Nele estão dispostos a justificativa do tema do evento, as categorias que serão 
premiadas bem como a maneira de participação nas mesmas. Além de outras informações. 

http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2017/02/PR%C3%8AMIO-LAURA-RUSSO-2019.pdf


Acesse o regulamento e participe! 

 
Regina Céli Sousa 

Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região  
 

 

Dados do Inep mostram que 55% das escolas brasileiras não têm biblioteca ou sala de leitura 

Das 180 mil escolas brasileiras, 98 mil ou 55% não têm biblioteca escolar ou sala de leitura. Os 

dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e foram 

apresentados pelo coordenador-geral dos Programas do Livro do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Lauri Cericato, em audiência pública na Câmara dos 

Deputados.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Biblioteca móvel é aposta para democratizar leitura 

Permitir mergulho em um mundo completamente novo, sair da zona de conforto e democratizar o 

acesso à leitura. Esta é a proposta de projetos de bibliotecas descentralizadas. Embora ainda 

tímida na região, presente em apenas três cidades – Santo André, São Bernardo e Mauá –, a ação 

tem o apoio da população, carente de atividades socioculturais.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Biblioteca Mario de Andrade, uma ilha no meio do caos 

Documentário experimental desenvolvido pelos alunos Ana Karoline Silano, Gabriel Cruz Lima, 

Leopoldo Cavalcante e Maurício Abbade, da sala 2JoB (Cásper Líbero) para a disciplina de História 

Contemporânea. Por meio de imagens sobrepostas a entrevistas com frequentadoras e a 

bibliotecária Bruna, o grupo explorou, por técnicas de construção narrativa experimental, a riqueza 

historiográfica da Biblioteca Mário de Andrade, fundada em 1925. Localizada no Centro de São 

Paulo, a Mário de Andrade carrega em si a história da metrópole. 

Assista o documentário 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Bibliotecária destaca possibilidades e desafios da profissão 

A bibliotecária Daniela Alexandre da Silva, que atua na biblioteca do Unifeb, explicou sobre os 

ramos de atuação, o mercado de trabalho e as perspectivas da carreira. Natural de Londrina no 

Paraná, Daniela veio a Barretos para desempenhar sua profissão. “Na parte técnica, o profissional 

http://www.crb8.org.br/dados-do-inep-mostram-que-55-das-escolas-brasileiras-nao-tem-biblioteca-ou-sala-de-leitura/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-movel-e-aposta-para-democratizar-leitura/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-mario-de-andrade-uma-ilha-no-meio-do-caos/


trabalha na classificação, indexação, estudo de usuário e no desenvolvimento de base de dados 

para poder cadastrar o material. Na parte documental e de metodologias também”, disse. Segundo 

ela, o profissional formado em Biblioteconomia tem área de atuação que vai além da própria 

biblioteca. “Além das bibliotecas universitárias, comunitárias e públicas, ele pode trabalhar em 

ONGs, hospitais, área jurídica, tudo que envolve informação”, disse Daniela Alexandre da Silva.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Seminário Municipal de Bibliotecas Públicas 

Data: 12 e 13 de dezembro de 2018 

Local: Biblioteca Alceu Amoroso Lima  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Encontro preparatório para a VIII Semana de Museus da USP 

Data: 12 de dezembro de 2018 

Local: Anfiteatro da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Preservação e pesquisa em acervos de C&T do MAST 

Data: 13 de dezembro 

Local: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 
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