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Editorial

Colóquio entre
Educadores
A Comissão de Educação do CRB-8 e
a International Association of School
Librarianship já começaram a traçar o
programa do Colóquio entre Educadores - Biblioteca Escolar - Repensar e Inovar, a se realizar nos
dias 21 e 22 de outubro na Faculdade
Sumaré, uma das patrocinadoras.
De outro lado, a atual diretoria do Conselho, assim que assumiu, detectou a
necessidade de criar uma Comissão para
fortalecer a imagem e ampliar as oportunidades de trabalho para o profissional bibliotecário por meio de parcerias
estratégicas com instituições. Trata-se
da Comissão de Relações Institucionais coordenada por Renate Landshoff.
Apresentamos na página três a estrutura
da Comissão de Relações Institucionais,
que conseguiu a inclusão (e aguarda
publicação) no Comitê Gestor da Internet de um domínio específico para o bibliotecário (pessoa física) e entrevistou a
sócia do escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
sobre a importância de bibliotecários na
organização. Esse, prometem os membros da Comissão, é apenas o primeiro
depoimento de muitos que irão ajudar
a divulgar a importância estratégica do
profissional bibliotecário nos diversos
segmentos de negócios.

AGENDA
BIBLIOTECONOMIA

Diretora da Humus Consultoria, que organiza o Encontro
Nacional de Bibliotecários de Instituições de Ensino,
afirma ser “fundamental que as instituições de ensino
trabalhem para que os profissionais e a biblioteca
sejam uma fonte de informação e de pesquisa”.
Leia entrevista exclusiva na pág. 2.
Os associados do CRB-8 têm 10% de desconto
na inscrição do Encontro.
Colóquio entre Educadores - Biblioteca Escolar
Repensar e Inovar
Dias 21 e 22 de outubro
Na Faculdade Sumaré em São Paulo
Organizado pela Comissão de Educação do CRB-8 e
International Association of School Librarianship

Reserve em sua agenda e aguarde por mais informações.

Revista

abordará as bibliotecas
jurídicas

Os bibliotecários da área jurídica já estão enviando seus artigos para participar

Face às novas tecnologias, destaca
a coordenadora Renate, a área de Arquitetura da Informação oferece oportunidade ao bibliotecário de se inovar
no mercado de trabalho ampliando sua
atuação profissional.

Compartilhe sua experiência enviando artigo para o e-mail da entidade: crb8@

Diretoria do CRB-8

Prazo final 30 de JULHO. COMPARTILHE!

da próxima edição da Revista CRB-8 Digital. Este espaço democrático e de fácil
acesso tem promovido a atualização e disseminação de conhecimento.
crb8.org.br. Verifique, antes, as normas para envio e padrão de texto no link
http://www.crb8.org.br/ojs/index.php/crb8digital/about/submissions
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Evento

Humus realiza Encontro de Bibliotecários dia 28 de agosto em São Paulo
O objetivo é conscientizar, mobilizar e capacitar o profissional de instituições de ensino
No dia 28 de agosto, sexta-feira, a Humus Consultoria promo-

Em sua opinião, qual é o papel das bibliotecas escolares

verá o ENB – Encontro Nacional de Bibliotecários de Instituições de Ensino em

e dos bibliotecários no complexo sistema de ensino

São Paulo. Dirigido a chefes, encarregados e bibliotecários de

atual, o qual envolve tantas outras mídias e relações?

instituições de ensino básico e superior, o evento tem como

Sonia Em minha opinião, o papel das bibliotecas escolares e

tema central a “Gestão de Bibliotecas – As informações e a
interdisciplinaridade no mundo do conhecimento”.

além de ser apenas um local onde os alunos retiram livros.

Neste encontro será possível conhecer o papel do bibliotecário

É fundamental que as instituições de ensino trabalhem para

na construção de um novo paradigma educacional; perceber

que os profissionais e a biblioteca sejam uma fonte de infor-

a importância do uso da biblioteca virtual no cotidiano das

mação e de pesquisa. Um local agradável para os seus alunos

instituições de ensino, saber dos benefícios de ações sociais

e que disponibilize, além de um rico acervo, também várias

e culturais promovidos pelas bibliotecas e ainda discutir e

opções de mídias contemporâneas.

debater as melhores práticas
de gestão de bibliotecas.
As palestras serão ministradas por renomados profissionais como a profa. Mariza Leal de Meirelles do
Coutto,

bibliotecária

do

É inadmissível ter pessoas atuando
nestes locais (bibliotecas),
sem a capacitação pertinente para
a orientação aos estudantes e
gerenciamento de um rico acervo.

O governo continua insistindo em políticas públicas
que apenas distribuem livros. Não seria importante
também investir mais em
infraestruturas (bibliotecas) e contratar profissio-

Sistema Integrado de Bibliotecas da USP – SIBi/USP; profa.

nais habilitados (bibliotecários) para disponibilizar

dra. Maria Helena Toledo Barros, livre-docente em Disse-

melhor os acervos e ajudar de fato a formar cidadãos?

minação da Informação (UNESP), e Sonia Maria Grandi, bibliotecária coordenadora da Escola Judaica Bilíngüe
Beit Yaacov, entre outros. Para mais informações acesse
www.humus.com.br
Para antecipar a visão do organizador do evento, a redação
do BOB NEWS entrevistou Sonia Simões Colombo, diretora
da Humus Consultoria. Ela é autora de livros sobre gestão e
marketing educacional, psicóloga, com especialização em

Sonia Com toda certeza. Investindo apenas em distribuição
de livros, o governo não difunde a prática de tornar a biblioteca um espaço para disseminar a informação e o conhecimento.
Contratar profissionais capacitados é um requisito fundamental
para se ter uma biblioteca qualificada. É inadmissível ter pessoas atuando nestes locais, sem a capacitação pertinente para a
orientação aos estudantes e gerenciamento de um rico acervo.

Administração de Empresas, e lead assessor pela Quality Ma-

Para a eficácia do processo ensino-aprendizagem, com cer-

nagement International.

teza, professores e alunos precisam contar com bibliotecas
Por que a Humus Consultoria
decidiu realizar o Encontro Na-

Divulgação

dos bibliotecários, no complexo sistema de ensino, é muito

que ofereçam oportunidades para complementações dos
estudos e pesquisas.

cional de Bibliotecários de Ins-

Serviço

tituições de Ensino?

ENB - Encontro Nacional de Bibliotecários de
Instituições de Ensino

Sonia A Humus Consultoria, em seu

28 de agosto, das 9h00 às 19h10

propósito de conscientizar, mobi-

Local: São Paulo / SP – Hotel Sonesta
av. Ibirapuera, 2.534 – Moema

lizar e capacitar o profissional de
instituições de ensino, decidiu realizar este encontro nacional com o
objetivo de gerar melhorias e aperfeiçoamento contínuos dos

Bibliotecários associados do CRB-8 têm 10% desconto,
bastando citar no momento da inscrição “CRB-8”.
Inscrições: (11) 5535-1397 ou humus@humus.com.br

processos presentes nas bibliotecas universitárias e escolares.
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Retrato da Comissão de Relações Institucionais do CRB-8

A Arquitetura da Informação é uma excelente oportunidade para o
bibliotecário ampliar sua formação e atuação
Quem participa

Oportunidade

Renate Landshoff (CRB-8 4507) – coordenadora

Em entrevista para a redação do BOB NEWS, a coorde-

renate@contentdigital.com.br

nadora da Comissão de Relações Internacionais do CRB-8, Renate Lan-

Emilene da Silva Ribeiro CRB-8 6801)

dshoff, comentou sobre o poder das novas tecnologias e suas

emilyribeiro1@gmail.com

implicações na Arquitetura da Informação:

Rosane Taruhn (CRB-8 2464)

“Os recursos que surgiram com a chamada web 2.0 tornaram

rosanetaruhn@gmail.com

o internauta mais independente da informática. Ficou fácil

Missão

criar um blog, um wiki, ter um twitter, participar de uma

Contribuir com a missão do CRB-8, construindo parcerias e

rede colaborativa e muito mais. A Biblioteca 2.0 pegou uma

ampliando canais de divulgação e comunicação profissional

carona com a web 2.0 e se reinventou.

que auxiliem no esclarecimento e fortalecimento da imagem

Alguns exemplos no exterior demostram o poder da cola-

do profissional bibliotecário.

boração nas bibliotecas, nas quais o bibliotecário está online,

Identificar e construir uma rede de relacionamento que com-

pronto para tirar as dúvidas virtualmente, além da possibili-

bata principalmente as ameaças e pontos fracos identificados

dade de atribuir uma palavra-chave – tag – a um registro do

pelo CRB-8, detectando interesses em comum que possam ser

catálogo, entre outros recursos. Em breve, veremos todas

transformados em ações conjuntas, sempre com o objetivo

essas funcionalidades aplicadas em nossas bibliotecas.

de alavancar a imagem profissional.

A Arquitetura da Informação surgiu com a necessidade de
se organizar a informação em um ambiente digital e é uma

Como participar?
Os bibliotecários que se identificarem com essa missão devem
procurar os membros da Comissão para participar sugerindo
novas parcerias, assuntos e ações. Todos são muito bem-vindos!

área que ainda não tem dono. Estão surgindo alguns cursos
de especialização, mas, sem dúvida, esta é uma excelente
oportunidade para o bibliotecário ampliar sua formação e
atuação.”

Você é um
Bibliotecário Legal?

EM DEFESA DO
BIBLIOTECÁRIO

Se você, bibliotecário, por algum motivo não conseguiu
manter sua situação financeira regularizada junto ao

O CRB-8 atua para orientar,

CRB-8, aproveite a oportunidade de quitar a dívida por

fiscalizar, representar e defender o

meio da Resolução 103/09, do Conselho Federal de

exercício da profissão de bibliotecário.

Biblioteconomia.
Pergunte sobre sua situação, informe-se e tome as providências necessárias para o exercício legal da profissão.
Torne-se um bibliotecário legal!

Escreva, colabore, sugira,
critique e participe do seu
Conselho Regional de Biblioteconomia.
crb8@crb8.org.br

e-mail: crb8@crb8.org.br
tel. (11) 5082-1404

tel. 5082-1404
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