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PALAVRA DO PRESIDENTE

Amigos bibliotecários (as),

N

osso
crescimento
deve
sempre
ser
consequência
de
uma real contribuição aos
profissionais
bibliotecários
e ao desenvolvimento da
sociedade a qual servimos.
Independentemente dos cenários
sociais e tecnológicos com os
quais se defronta a sociedade
e, mesmo. a Biblioteconomia, a
postura da missão bibliotecária se
mantém inalterada, bem como a
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sua presença torna-se ainda mais
necessária. Estamos sempre com
os olhos postos no futuro.
É o lugar onde queremos
chegar que determina nossa
ação presente. Congratulamos
com nossos integrantes pelos
resultados alcançados na última
gestão e começamos a pensar nos
desafios que teremos de vencer,
para que nosso crescimento
prossiga. Pois, sabemos que
nosso crescimento só poderá
se prolongar no tempo se for
consequência de uma real

contribuição no correto exercício
da profissão e implantação
de mais bibliotecas no país,
conforme estabelecido na Lei nº.
12.224.
Nesse sentido, destacam-se as
ações do Conselho Regional de
Biblioteconomia da 1ª Região e
suas delegacias nos estados da
região Centro-Oeste, no primeiro
semestre deste ano, como
Cadastro Informativo de créditos
não quitados do setor público
federal (CADIN), audiências de
conciliação na Advocacia Geral
da União (AGU), denúncias ao
Ministério Público e Ministério
Público Estadual, implementação
do informativo on-line LEGIS, a
instauração de processos éticos, a
aquisição de um novo e eficiente
software de gerenciamento, a
produção e distribuição da CRB1
em Revista e, logo em breve, o
lançamento do Livro de Bolso.
Juntos, concretizamos alguns
projetos e promovermos muitos
outros que visam tão somente o
crescimento da nossa classe.
Estejam certos que saberei
honrá-los. Agradeço, de forma
especial, aos meus companheiros
de diretoria, por ser escolhido
por um grupo tão seleto de
profissionais para encabeçar uma
diretoria tão nobre como a nossa.
Reafirmo o compromisso de
fazer do CRB-1 um Conselho
verdadeiramente
ativo
e
participativo. Ao mesmo tempo,
peço a todos que se unam em
torno do CRB-1, que participem
da nossa administração, para que
cada dia nossa classe seja mais
respeitada e reconhecida.
Antônio José Oliveira Silva
Presidente do CRB-1

IDENTIDADE E MEMÓRIA COLETIVA:
ENTREGA DA MEDALHA RUBENS BORBA DE MORAES (2015)

Dr. Cristian Santos
Bibliotecário da Câmara
dos Deputados

F

oi a mim delegada
a honrosa tarefa de
entregar a Medalha
Rubens Borba de Moraes a nossa
querida Suzana Mueller. Acabei
consumindo parte da noite
chuvosa de ontem procurando
responder a uma pergunta que
considero fundamental para a
ocasião: qual a finalidade de se
conceder uma medalha a alguém?
Em primeiro lugar, a medalha
evoca festa. Semelhante a moedas
e selos, este objeto nada mais é
que um instrumento de suporte
à comemoração. Mas o que
celebramos nesta tarde? Ora,
estamos festejando a honra.
Afinal de contas, é de praxe que
uma comenda seja concedida,
exclusivamente,
a
pessoas
honradas. De fato, medalha é uma
“insígnia de ordem honorífica”,
segundo o Aurélio. Honraremos,
neste dia 12 de março de 2015,
uma colega que atuou, segundo o
Regulamento, de modo ”superior
a natural expectativa para
expansão e aperfeiçoamento da
profissão.” Os bibliotecários da
1ª Região não tiveram dúvida de

que se tratava de um ato justo e
necessário.
Suzana Mueller é graduada
em
Biblioteconomia
e
Documentação, mestre em Library
Science, doutora em Information
Studies e pós-doutora, sendo
que parcela considerável de sua
formação se deu em reputadas
instituições
norte-americanas.
Atualmente é Professora Titular
da Universidade de Brasília.
Líder do Grupo de Pesquisa
Comunicação Científica na
Universidade de Brasília, tendo
publicado,
principalmente,
a respeito de comunicação
científica, periódico científico e
profissões da informação. Ressalto
a importância da sua pesquisa
em comunicação e mediação,
destinada a compreender o fluxo
de informação, enfatizando o
papel dos atores envolvidos,
inclusive nós, bibliotecários. Além
disso, tem se dedicado a análise
da aplicação de indicadores
para a avaliação destes fluxos,
uma temática promissora que
pode resultar em ganho para as
nossas bibliotecas na prestação de
serviços.
Mas não paramos por aí.
Além de honrarmos a Profa.
Suzana Mueller, também fazemos
presente nesta tarde todos os
bibliotecários que trabalharam
pelo prestigio da profissão,
incluindo o próprio Rubens Borba.
Penso que todos saibam que na
Idade Média, as comunidades
judaicas e cristãs possuíam uma
espécie de livro ata intitulado libri
memoriales destinado a registrar
os nomes de vivos e mortos,
objetivando preservar a sua
memória. Uma das fórmulas que

invoca a memória destas pessoas
era a seguinte: quorum nomina
ad memorandum conscripsimus
(aqueles de quem escrevemos
os nomes para guardarmos na
memória). Estamos fazendo
isso agora, meus caros. Na tarde
de hoje, por meio da medalha
Rubens Borba de Morais,
registraremos o nome de Suzana
Mueller nos anais onde já constam
os nomes de outros bibliotecários
notáveis, agraciados com a
mesma honraria, como a Cida
Lima, presente em nosso meio,
e a saudosa Conceição Moreira
Salles.
Mas a tarde de hoje vai além
da mera celebração de pessoas
honradas. Não sei se estão de
acordo, mas não é apenas a
Profa. Suzana Mueller que sai
do Plenário 1 da Câmara dos
Deputados investida de certa
aura de autoridade por ter sido
solenemente reconhecida pela
classe como uma profissional de
atuação marcante, exemplo a ser
imitado. Todos, sem exceção,
voltarão afetados para casa.
De fato, nós, bibliotecários da
1ª Região, ao outorgarmos a
Medalha para ela, estamos, na
verdade, tomando para nós a sua
memória. De certo modo, este
momento é um ato de criação
de uma história nova, como
diria Le Goff, erigida a partir da
memória da classe. A cada ano
premiamos um bibliotecário
e, em sua figura individual,
evocamos uma multiplicidade
de projetos, embates, vitórias e
fracassos envolvendo cenários
complexos e atores diversos,
questões envolvendo, tantas
vezes, aspectos que extrapolam
2ª Edição – CRB-1 em Revista - 5

as fronteiras de nossos acervos e
serviços de informação. De fato,
qual a biblioteca brasileira que
não se impacta com a agenda
política do Congresso e as taxas
de câmbio, por exemplo?
Sem memória não há
identidade. Portanto, meus caros
colegas, além de honrarmos a
memória individual da Profa.
Suzana Mueller, marcada pelo
devotamento à formação de
bibliotecários, nos apropriamos
dela como sujeito e a introjetamos
em nosso edifício coletivo
intitulado
Biblioteconomia
brasileira. Sua história passa a

ser a nossa história e suas vitórias
também passam a ser nossas.
Desse modo, nossa identidade
ainda tão vulnerável – 76% dos
brasileiros não frequentam uma
biblioteca pública e apenas 3% a
frequentaria por haver um bom
bibliotecário, segundo os Retratos
da Leitura no Brasil (2011),
solidifica-se,
gradualmente.
Para Leroi-Gourhan, em sua
obra Le geste et la parole, as
bibliotecas, com suas bases de
dados gigantescas, nada mais são
do que o triunfo das memórias
coletivas em detrimento da
memória individual. Se nossas

bibliotecas estão erigidas a
partir do culto em memória das
coletividades, façamos o mesmo
profissionalmente. Afinal de
contas, se memória coletiva
é conquista, é canal para a
construção de uma identidade,
não sejamos modestos em
honrar aqueles que trabalharam
em prol da Biblioteconomia
brasileira. Termino aqui. Neste
momento, em nome de todos
os bibliotecários da 1ª Região,
entrego a Medalha Rubens Borba
de Moraes para a Profa. Dra.
Suzane Mueller.

Reflexões sobre a interpretação
da missão profissional do bibliotecário

Suzana Pinheiro
Machado Mueller
Professora Emérita –
UnB

E

mbora já existissem cursos
de biblioteconomia desde
1911 no Brasil, a profissão de
bibliotecário foi regulamentada apenas
em 1965, completando o processo de
reconhecimento oficial que começara
em 1962 , ano em que foi também
aprovado e publicado seu primeiro
currículo mínimo. Nesses 50 anos
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desde sua regulamentação, os cursos se
expandiram e evoluíram, percorrendo
um caminho marcado por contínuo
esforço de adaptação a novas demandas.
A missão profissional, no entanto, não
mudou. Expressa de maneira sucinta,
pode ser entendida como a facilitação
do acesso à informação pela sociedade.
Mas se essa frase continua a expressar
a missão profissional em sua essência,
a história da profissão nesses 50 anos
mostra que sua interpretação também
evoluiu, impulsionada pela ação de dois
fatores que se destacam dos muitos outros
presentes no contexto profissional, na
medida em que permeiam todos os seus
aspectos: o contexto social, que se traduz
nos costumes e crenças que moldam as
sociedades em cada período e lugar e a
tecnologia da comunicação disponível
em cada época. Esses dois fatores têm
não apenas influenciado a interpretação
dos conceitos que exprimem a missão
profissional, mas também determinado
a prática profissional bibliotecária.
Este texto é uma reflexão sobre
missão profissional e os desafios que
encerra, segundo a interpretação dos
termos que a exprimem. Ao longo do
tempo, o entendimento desses termos
evoluiu, adaptando-se a cada realidade.
A proposta aqui é refletir sobre cada
um dos três conceitos presentes na frase
que expressa a missão profissional, ou

seja, facilitação do acesso, informação e
sociedade.
Comecemos
com
o
termo
informação,
objeto
da
prática
profissional, cujo significado é amplo,
com muitas interpretações possíveis. Sob
o ponto de vista da missão profissional
do bibliotecário, sua interpretação deve
orientar a identificação da informação
que estará dentro do escopo da profissão.
Mas essa identificação vem mudando
ao longo do tempo. Por exemplo,
consideremos que aquisições seriam
apropriadas para a biblioteca incorporar
ao seu acervo e que serviços eram
considerados adequados à biblioteca na
década de 1960, quando nossa profissão
foi regulamentada, e o que entendemos
hoje como informação, sobre a qual
oferecemos serviços. É fácil perceber
como se expandiu o entendimento do
termo, a quebra contínua de limites para
a ação profissional, abrangendo mais
interesses, temas e formatos. Apesar da
crescente expansão no entendimento do
termo, esse desafio vem sendo superado
pela profissão. Os cursos profissionais,
embora às vezes com algum atraso, vêm
incorporando novos conceitos e hábitos,
formando profissionais capazes de se
adaptarem a várias situações.
O termo sociedade, na frase
que expressa nossa missão, é muito
significativo, pois define aqueles que
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são o alvo de nossas ações, a quem
nossos esforços serão dirigidos. Assim
como informação, sua interpretação
tem se modificado ao longo do tempo,
moldada pelas ideologias e crenças
que predominam em cada cultura
e época. Nem sempre as mudanças
foram para melhor, mas sempre foram
significativas. A história nos 50 anos
desde que a profissão foi reconhecida
no Brasil mostra isso. Hoje entendemos
nossa responsabilidade com uma ênfase
social mais abrangente, estendendose a todos igualmente. Na prática, no
entanto, os desafios são enormes e ainda
não superados. Questões econômicas
e sociais e distâncias geográficas, por
exemplo, apresentam barreiras difíceis
de superar, pois dependem de fatores
que extrapolam a prática profissional.
Não é uma questão ideológica de quem
tem direito aos serviços bibliotecários
ou que temas podem ser oferecidos, mas
da possibilidade e capacidade que temos
de oferecer tais serviços. A tecnologia
pode ajudar a levar serviços a lugares
remotos, mas nem sempre é a distância
geográfica que impõe barreiras. Servir
a toda a sociedade brasileira talvez
seja o desafio mais difícil de superar, e
demandaria da profissão não apenas
dedicação ao trabalho, mas também
presença política.
A expressão facilitação de acesso
exprime o cerne da missão profissional.

.

www.facebook.com/agenciahiperativa

Acesso é o termo mais óbvio, cujas
possibilidades são hoje inúmeras,
envolvendo, é claro, a tecnologia, um
desafio que sabemos encarar. Mas o
ponto mais importante é a interpretação
do termo facilitação, pois define a
responsabilidade social de nossa
profissão, sua justificativa para existir.
Quais são os limites de nossos esforços
para facilitar o acesso à informação?
Como deveria ser a preparação
profissional para capacitar para essa
responsabilidade? Que tarefas estariam
aí envolvidas? Que tipo de assistência
profissional deveria ser dado, de que
forma, e para quem? Se o termo acesso
é influenciado pela tecnologia, o termo
facilitação é moldado, estimulado e
limitado pelas crenças e costumes
da sociedade, que tem avançado,
mas às vezes também retrocedido.
Facilitação de acesso envolve aspectos
técnicos, como coleta e organização
da informação, a responsabilidade
da preservação, a organização de
serviços, mas seus beneficiários serão
determinados conforme o contexto
social. A tecnologia criou situações que
exigem novas técnicas, que podemos
e temos aprendido, mas a sociedade
atual impõe desafios que exigem novas
atitudes, essas muitas vezes requerendo
tempo para serem absorvidas. Os cursos
de formação avançam em passos mais
lentos que as mudanças sociais. Muitas

vezes, os usuários têm expectativas e
necessidades diferentes daquelas para as
quais os cursos profissionais são capazes
de formar.
As transformações no contexto
social e tecnológico são o curso natural
da história, atuando sobre todas as
profissões, moldando seu escopo e
instrumentos. Não tem sido diferente
com a profissão de bibliotecário.
Em cada época, desde a instituição
das
primeiras
bibliotecas,
seus
bibliotecários entenderam sua missão
e praticaram sua profissão conforme
as ideias e costumes de seu tempo.
Hoje interpretamos cada conceito que
expressa nossa missão de uma maneira
diferente das muitas gerações que nos
precederam, e com certeza, aqueles que
nos seguirão também irão entender a
prática bibliotecária conforme as suas
realidades. O desempenho da missão
profissional sempre encontrará desafios,
que na sociedade moderna parecem ser
cada vez mais complexos. A profissão
tem se mostrado capaz de se adaptar a
mudanças, tecnológicas e sociais. Mas
o maior desafio continua a ser o de
provocá-las.

Lei N° 4.084, de 30 de junho de 1962 Decreto N° 56.725 que que dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário, seguida do Decreto N° 56.725, de 16 de
agosto de 1965, que a regulamenta.
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Uma Universidade, dois Bibliotecários
e uma mesma Paixão: Biblioteconomia
Casal de bibliotecários completou dois meses de casados no dia 4

D

ia 12 de junho
comemoramos o dia
dos namorados e
como bons bibliotecários nada
melhor que acrescentar algo novo
neste momento de romantismo.
Assim o verbo do momento é
Bibliotecamar! Assim, por que
não partilhar uma bela história
de amor, gerada, criada e
alimentada entre livros?
Dizem que os romances
começam no colegial, porém
nas universidades é comum
encontrarmos casais durante
os intervalos das aulas. Muitos
deles se conhecem no ambiente
acadêmico, na cantina ou até na
8 - 2ª Edição – CRB-1 em Revista

condução que realiza o translado
casa/universidade, universidade/
casa. E assim, nesse cotidiano, o
namoro acontece e mesmo após
o diploma o relacionamento
continua. O amor da sua vida
muitas vezes pode estar na
carteira ou na sala ao lado da sua.
Foi assim com o jovem casal de
bibliotecários Jonniery dos Santos
Moreira (26) e Mariana Saldanha
Moreira (26), juntos há oito anos.
Ambos fizeram parte da turma
de Biblioteconomia do ano de
2006 da Universidade de Brasília
– UnB, sendo apresentados em
agosto do mesmo ano durante um
almoço no RU. “Estávamos em

grupo, várias pessoas da turma,
e perguntei o nome dela”, lembra
Jonniery.
O primeiro beijo, muito bem
lembrando pelo casal, aconteceu
no dia 02 de junho de 2007, na
festa “A Vaca Louca do Direito”
uma das festas dos cursos da
universidade. “Durante seis meses
não tivemos nada sério. Saíamos
bastante, íamos ao cinema, mas o
namoro só começou mesmo no
início de 2008. Desde então foram
sete anos e cinco meses de muita
felicidade”, lembra Mariana.
Como diria Martha Medeiros
“o caderno abarrotado de
regras gramaticais, fórmulas

matemáticas e lições de geografia,
e lá, na última página, centenas
de corações desenhados com
caneta vermelha”. A mensagem só
reafirma que o contato no período
acadêmico todos os dias ajuda a
fortalecer o sentimento e a relação.
Afinal, o ambiente favorece
aproximações amorosas pelo fato
de todos estarem compartilhando
a mesma experiência. Ambos se
graduaram em Biblioteconomia
pela Universidade de Brasília
ano de 2010, porém o amor
seguiu firme e forte fora do
campus. Mariana, atualmente
é responsável pela Biblioteca
do Departamento de Trânsito
do Distrito Federal e Jonniery
atua como Analista Judiciário,
especialidade Biblioteconomia,
no Superior Tribunal Militar.
Ela, nascida em Imperatriz
do Maranhão, lembra-se que
conheceu o curso quando cursava
o ensino médio por meio do Guia
do Estudante, a descrição do
curso lhe chamou muito a atenção
à época e então decidiu tentar.
Mariana diz que não se arrepende
e que foi uma excelente escolha,
“me rendeu até um marido”, disse.
Para ela a biblioteconomia, como

profissão, permite atuar em vários
segmentos e em projetos que
colaboram com o crescimento
pessoal das pessoas que utilizam
os serviços oferecidos pela
biblioteca. Ela sempre gostou
de contato com o público e
trabalhar numa área que lhe
permite auxiliar as pessoas em
pequenas ou grandes questões
é bastante motivador. Mesmos
com uma carreira ainda curtinha,
palavras ditas pela mesma, um
fato marcante de sua carreira
foi a experiência de trabalhar
com “contação” de histórias para
crianças, quando trabalhou na
biblioteca do Colégio Moraes
Rêgo. “O potencial da biblioteca
e da literatura nas crianças era
incrível e ver o envolvimento, o
entusiasmo e a interação delas
com as histórias foi emocionante”.
O bibliotecário, por sua vez,
lembra que ao sair do ensino
médio tinha dois cursos em
mente, geografia e odontologia.
Mas como não tinha uma base
no colégio, acabou escolhendo
um curso que não tivesse
uma concorrência tão grande
quanto os outros dois. Lendo
informações no “finado” guia
do estudante do vestibular
da UnB, decidiu por cursar
biblioteconomia. “E penso que
foi a melhor escolha que poderia
ter tido. Conheci minha esposa e
fiz amigos para toda vida”, afirma
Jonniery. Na verdade, há neste
jovem bibliotecário a certeza que
a profissão que lhe escolheu, pois
ele sempre quis tentar carreiras
policias, por ter tido influência
na família desde pequeno. Mas
nas primeiras tentativas de passar
em um concurso, conseguiu
aprovação em concursos de
biblioteconomia. Já nomeado
ele gostou do ambiente e das
possibilidades da profissão e

desde então se sente muito
confortável com sua escolha.

Existe amor após
a graduação?

Não é ao acaso que eles estão
juntos, a profissão os uniu. No dia
27 de setembro de 2014, Jonniery
fez o tão esperado pedido, o

pedido de casamento. Na época,
eles já estavam com tudo bem
planejado, faltando somente
o pedido. E no dia 4 de abril
de 2015, às 18h de um sábado
oficializou-se com dois: - SIM, eu
aceito!
Mas, será que tudo são flores?
Para os recém-casados exercerem
a mesma profissão é algo positivo,
pois há sempre o que conversar,
ambos tem conhecimento sobre
os mesmos assuntos profissionais,
o que facilita e ajuda um ao
outro na realização de trabalhos,
projetos e atividades voltadas
à biblioteconomia. “Sempre
podemos pedir sugestão, trocar
ideias, concordar ou discordar
com maior propriedade no
assunto”,
afirma
Mariana.
No dia a dia, eles conversam
bastante sobre tudo, inclusive
sobre trabalho. Falar sobre o
trabalho faz parte da rotina do
casal, seja sobre os projetos em
andamento, sobre a convivência
com as pessoas do trabalho,
sobre as broncas que levam, sobre
insatisfações. É aquela hora que
2ª Edição – CRB-1 em Revista - 9

se pode desabafar sobre o que não
se gosta tanto.
Porém, apesar de exercerem
a mesma profissão, eles nunca
trabalharam de fato juntos. A
única vez que trabalharam
juntos foi no primeiro
estágio, período em que
nem eram namorados
ainda. Cada um no seu
quadrado! Talvez, por
isso, eles nunca tenham
passado por nenhum
problema ou dificuldade,
na carreira, devido ao
relacionamento.
Muito
enxergam
a
biblioteca
como
um local frio e sem
graça, mas a verdade
é que as bibliotecas
não são depósitos de livros
empoeirados, elas unem mentes
e também corações. “Conheço
várias histórias de amor que
começaram nos corredores dos
10 - 2ª Edição – CRB-1 em Revista

acervos de grandes bibliotecas,
principalmente na classe NOVE.
Os bibliotecários entenderão”,
enfatiza Jonniery. O ambiente
biblioteca pode e deve ser

boa bibliotecária se diz parte
integrante desta estatística.

muito prazeroso, pois traz
conhecimento, paz e leveza.
Para Mariana, a biblioteca
também une corações, pois já viu
acontecer algumas vezes e como

Lyzy Rayla | Assessora de
Comunicação

No último dia 4 de junho, os
pombinhos completaram quatro
meses de casados e por
experiência
própria
desejam que mais laços
possam ser constituídos
por meio da biblioteca.
Que o amor seja
crescente e que todos
os dias encontrem
mais motivos para
considerar seu amado
(a) a obra mais rara de
seu acervo. Mas, acima
de tudo, que aproveitem
bastante as fileiras da
classe NOVE.

A ESCOLHA CONSCIENTE DE UMA
BIBLIOTECÁRIA SUL-MATO-GROSSENSE

sua carreira?
São vários e muitas emoções. Mas,
acredito que a colação de grau da minha
filha no Curso de Biblioteconomia foi a
mais emocionante.
O que pensa sobre a realidade atual
das bibliotecas do país?
Infelizmente as bibliotecas na
sua maioria são esquecidas pelos
governantes. Nos países de primeiro
mundo as bibliotecas e bibliotecários são
tratados com respeito. Em MS tivemos
algumas pequenas conquistas, como a
criação do cargo de bibliotecário, em
concurso público com poucas vagas.
Porém, não tivemos até o momento
avanço nenhum quanto o cumprimento
da Lei nº. 12.244/10.

Acredita que em Mato Grosso
do Sul existam boas oportunidades
para os bibliotecários?

O

mercado é o reflexo das
necessidades da sociedade,
porém para que essas
necessidades sejam atendidas é exigido
transformações do profissional e das
suas entidades representativas. Na
Constituição Brasileira diz que “é
livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei
estabelecer” (BRASIL, 1988). Seguindo
este pensamento, nada melhor que
apresentarmos um pouco sobre os
pensamentos de alguém que esteja
inserido neste contexto. Ademais, todos
no mínimo sabem que o bibliotecário é
quem organiza e cataloga informações
que podem ser encontradas em livros,
jornais, revistas ou meios digitais.
Para entender um pouco mais sobre a
Biblioteconomia e como está o mercado
de trabalho para este profissional,
resolvemos apresentar uma profissional
que é ícone no Estado de Mato Grosso
do Sul. Com mais de trinta anos de
profissão, Eunice de Lourdes Franco
(69), nascida na cidade de Vera Cruz –
SP, graduou-se em Biblioteconomia pela
Universidade Estadual de Londrina/
UEL no ano de 1979 e em Pedagogia,
no ano de 1988 - Faculdades Integradas
de Fátima do Sul/FIFASUL. Mas, ela

não parou por aí, pós-graduou-se em
Bibliotecários de Instituições de Ensino
Superior pela Universidade Federal do
Pará e em Metodologia do Ensino pela
Faculdade de Educação de Fátima do Sul
– F.E.F.S, concluídos em 1991.
Para ela o bibliotecário é o profissional
responsável por gerir informações,
atuando como um administrador de
dados,
processando,
conservando
e divulgando. Em um bate papo, a
bibliotecária partilhou um pouco sobre
sua trajetória e ideologia profissional.
Vejam:

Por que cursar biblioteconomia?

É um curso que atende todas as
áreas do conhecimento, já trabalhava na
educação e a biblioteconomia atendeu
meus objetivos e anseios profissionais.
Trabalhei na Biblioteca da Universidade
Estadual de Maringá/UEM, fiquei
encantada com as ações desenvolvidas
na biblioteca. Os bibliotecários e
auxiliares sempre atentos às necessidades
da comunidade acadêmica e externa
na busca do conhecimento. Foi uma
escolha consciente, já era professora e
a biblioteconomia, como agente social
e cultural, foi um suporte valioso na
docência e na vida pessoal.
Nesses trinta e poucos anos de
profissão, tem algum fato que marcou

Sim, aqui há concurso nas Instituições
públicas de Ensino Superior, Instituto
Federal, em bibliotecas escolares da rede
pública e algumas vagas nas bibliotecas
da rede particular. O único problema
é que o Estado poderia oferecer um
número maior de vagas aos profissionais,
que ainda são poucas.

O que pode dizer aos novos
profissionais?

Continuem
estudando
e
reivindiquem mais vagas nos concursos
públicos, na rede particular, nas
empresas e fiquem atentos sempre aos
seus direitos enquanto profissionais e
cidadãos. Porque é necessário ter ciência
da implantação de Bibliotecas Públicas e
Escolares, bibliotecários atendendo à Lei
nº. 12.244/10, em Mato Grosso do Sul e
também no Brasil.
Lyzy Rayla | Assessora de
Comunicação
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