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A primeira plenária do ano, dia 11 de janeiro,
recebeu a conselheira federal Prof. Dr. Eliana
Lourdes da Silva Moro, professora do curso
de biblioteconomia na UFRGS.
A visita teve como objetivo apresentar
as metas e diretrizes da nova gestão do
Conselho Federal de Biblioteconomia .

ACONTECEU...
12 de março
Comemorando o dia do bibliotecário, o CRB-9 promoveu
um ciclo de palestras na capital Paranaense em parceria
com a Biblioteca Pública do Paraná.
A abertura do evento contou com o Rogério Pereira
(Diretor da BPP); Maria Marta Sienna (Presidente do CRB9)
e Maria Rosa Davin (Vice – Presidente do Sindicato dos
Bibliotecários do Paraná).

NOTÍCIAS
Bibliotecários: o CRB-9 é o estado do
Sul que tem menos profissionais
Ativos.
FBN: concurso para Bibliotecários
previsto para final de Março de 2014.
20 vagas.

Evento: IX Encontro Internacional
de Catalogadores e II Encontro
As palestras foram sobre "Os espaços de trabalho do Técnico e do Bacharel em Biblioteconomia",
Nacional de Catalogadores, 27/11 a
com a Bibliotecária Janete Saldanha Bach Estevão , Coordenadora do Curso Técnico em
29/11/13.
Palestrante Luis Milanesi

Biblioteconomia – TECPUC. Além da palestra "A biblioteca necessária: do século XIX ao século
XXI", com Luís Milanesi, Professor Titular da Universidade de São Paulo/Escola de Comunicações
Culturais/Departamento de Biblioteconomia e Documentação.
O encerramento foi com uma contação de histórias do Grupo de contação de histórias da BPP
“Era uma vez” , com a história “Mistério na Biblioteca”, da autora Sandra Aymone.
O trabalho de divulgação da profissão aconteceu mediante outdoor, nas cidades de Curitiba,
Londrina e Maringá. Além de distribuição de material informativo.

Fiscalização
O Conselho Regional de Biblioteconomia Nona Região, efetuou a contratação de um
Bibliotecário Fiscal via concurso público e atingiu uma das metas da gestão.
Após a contratação em Abril deste ano, já foram iniciadas as primeiras visitas oficiais
e agora poderemos reforçar a fiscalização em instituições que não estejam cumprindo
as normas estabelecidas para o exercício da profissão e para com o profissional de
biblioteconomia.
As visitas tem por finalidade verificar se no quadro funcional das instituições constam
profissionais bibliotecários. Todas as fiscalizações serão divulgadas no site, no link
fiscalização, que fica do lado esquerdo da tela.
Essa foi uma conquista importante para o CRB-9 e para os profissionais de
biblioteconomia do estado do Paraná.

Biblioteca Pública do Paraná
Terá programação especial para a
semana do livro e da biblioteca
dias 23/10 a 29/10/2013.
Pesquisa: Começa a fase de estudos
para a contratação da pesquisa
de mercado sobre a demanda
profissional no estado.
* Mais informações no site CRB-9
e em nossas mídias sociais.
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