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12 de março
Dia do Bibliotecário
O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de
Biblioteconomia parabeniza todos os bibliotecários que, no
dia-a-dia, contribuem para a difusão da informação, gestão
do conhecimento e a democratização da cultura neste país.
Parabéns!
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O Sistema CFB/CRB homenageia aos profissionais que
exercem as suas atividades nos diversos segmentos da
Biblioteconomia com dedicação, competência e respeito
aos princípios éticos. Saudamos aqueles que dignificam
e engrandecem a nossa profissão, contribuindo para que
a sociedade brasileira conte com serviços de informação
qualificados no âmbito da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia e em todos os campos do saber.
De nossa parte, reafirmamos nosso compromisso em
busca de uma sociedade mais justa, onde o acesso à informação seja facultado de forma democrática a toda
a população. Compromisso que vem sendo cumprido
junto às autoridades constituídas, sociedade civil, entidades de classe, bem como em todas as áreas afins ao
fazer biblioteconômico.
Podemos afirmar, sem temor, que nesse momento o
Sistema CFB/CRB experimenta uma fase ímpar em sua
história, marcada por uma atuação institucional por
meio de uma gestão transparente e dinâmica, que o
credencia a aliar-se aos demais conselhos e ordens de
profissões regulamentadas em uma posição de respeito
mútuo, trabalho conjunto e articulação política, visando
o fortalecimento e a sustentabilidade das entidades.
Destacam-se com grande orgulho todas as ações em
prol da biblioteca escolar e da biblioteca pública como
referenciais à formação e à integração cultural da população brasileira. Igualmente destaca-se a parceria estabelecida com a Universidade Aberta do Brasil (UAB),

para a criação de um curso
de Biblioteconomia de excelência na modalidade a distância. As ações visando à
aprovação do projeto de lei
que prevê a universalização
da biblioteca escolar também é motivo de profunda
alegria para todos nós.
Essas conquistas são nossas. Para ampliá-las, mantê-las e conferir maior visibilidade à profissão, assim
como alcançar o reconhecimento necessário e atingir
um patamar de remuneração
condigna, é fundamental que cada colega sinta-se participante dessa luta. Afinal, a nossa imagem é construída
diariamente em nossos locais de atuação. No entanto, as
demonstrações de articulação e de capacidade de trabalho vão além disso, conduzindo-nos a uma conjugação
de um mesmo verbo: realizar. De fato, tornar realidade
tantos anseios, tantos sonhos é dispor-se a pensar e a
agir também no coletivo.
Parabéns!
Nêmora A. Rodrigues
Bibliotecária CRB-10/820
Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia

Programação em homenagem aos bibliotecários no Brasil

Exposição de biblioteca, de artes, homenagens legislativas e profissionais, lançamentos de livros, festival de bibliofilmes, ciclo de conferências, visitas a bibliotecas, painéis e palestras, forum, jantar por adesão, show musical, mesa
redonda, mini-cursos, oficinas, debates, bibliochopp, contação de histórias...
Acesse a programação completa: http://www.cfb.org.br/12marco.php
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