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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. 



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. 

Acesse o regulamento e participe! 

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

 

 

Rubens, aquele que amava os livros 

O paulista Rubens Borba de Moraes (1899-1986) era um homem multifacetado. Pesquisador, 

historiador, bibliotecário – foi diretor da Biblioteca das Nações Unidas em Nova York –, participante 

ativo do movimento modernista, só não participou da Semana de Arte Moderna de 1922 ao lado 

dos amigos Mário e Oswald de Andrade por estar doente. Mas o que ficou para o universo da 

cultura, seu grande epíteto, foi que Rubens Borba de Moraes era “bibliófilo”. Ou seja, mais do que 

um colecionador, o intelectual que também foi professor da Universidade de Brasília (UnB) era um 

homem que amava os livros.  

Leia mais 

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

Degustação Literária: Biblioteca encerra ano com balanço positivo 

Para 2019 a intenção é manter o mesmo formato, com reflexões e leituras ao som de boa música 

O projeto cultural Degustação Literária, iniciado pela prefeitura através de sua equipe da Biblioteca 

Municipal “Dr. Américo Maciel de Castro Junior”, realizado uma vez por mês, atingiu plenamente 

os seus objetivos ao longo deste ano. 

A avaliação é da bibliotecária Clemência Andrade Canoas, lembrando que em todas as sessões 

houve o registro de um bom público e pessoas vivamente interessadas em apreciar o ambiente e 

curtir os momentos de reflexões, de leituras sobre variados autores ao som de boas músicas com 

artistas da cidade. 

Leia mais 

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

Braille: há avanços, mas muito trabalho pela frente 

Aos 7 anos de idade, Alceu Kuhn aprendeu a ler com a ponta dos dedos. Desde então, não se 

distanciou mais do sistema braille, que ele descreve como “a forma pela qual o cego consegue 

tocar as palavras”. Passaram pelas suas mãos, ainda criança, obras como O Pequeno Príncipe, de 

Antoine de Saint-Exupéry, O Guarani, de José de Alencar, e Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. 

http://www.gexsamen.com/Email/Link?ci=321547098&ei=111416&eli=266951&elu=http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2017/02/PRÊMIO-LAURA-RUSSO-2019.pdf
http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2017/02/PR%C3%8AMIO-LAURA-RUSSO-2019.pdf
http://www.crb8.org.br/rubens-aquele-que-amava-os-livros/
http://www.crb8.org.br/degustacao-literaria-biblioteca-encerra-ano-com-balanco-positivo/


Atualmente, Kuhn é revisor braille e luta para que o sistema de escrita e leitura chegue a mais 

pessoas.  

Leia mais 

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

Biblioteca Municipal inicia o ano com oficina de Fanzines 

Dando início as atividades ao longo do ano, a Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, através 

da Biblioteca Municipal de Franca, que já se encontra de portas abertas para atender ao público, 

seguirá no próximo dia 23 com a primeira oficina de fanzines ou mais conhecido como “zines”. O 

projeto que acontecerá a partir das 9h às 12h com intervalo e retorno a partir das 14, finalizando 

às 17h, abrirá suas inscrições no próximo dia 7, encerrando no dia 22 de janeiro, com cerca de 20 

vagas disponíveis ao público a partir dos 10 anos, com alfabetização.  

Leia mais 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Por que levar seu pequeno à biblioteca? 

Imagine um lugar enorme, repleto de prateleiras recheadas de livros. Romances, mistério, 

clássicos, poesia, best-sellers, contos, literatura nacional e do mundo inteiro, tudo em um único 

lugar, e o melhor: você pode pegar qualquer uma das obras de graça, para se deliciar ali mesmo ou 

para ler em casa. Falando desse jeito parece até distante da realidade, não é? Mas se, assim como 

eu, você é um amante das bibliotecas, você reconheceu muito bem essa descrição aí! Para lá de 

acessíveis, as bibliotecas estão presentes na maioria das cidades, só esperando leitores ávidos por 

histórias entrarem e se deleitarem!  

Leia mais 

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

 

http://www.crb8.org.br/braille-ha-avancos-mas-muito-trabalho-pela-frente/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-municipal-inicia-o-ano-com-oficina-de-fanzines/
http://www.crb8.org.br/por-que-levar-seu-pequeno-a-biblioteca/


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

 

 

 

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



 

 

 

 


