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CARTA DE ABERTURA  

 

A Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) desde 1975 

desenvolve atividades como entidade de classe sem fins lucrativos e tem como 

objetivos representar e lutar pelos profissionais bibliotecárias/os. O bibliotecário 

tem perfil profissional múltiplo, podendo, hoje, exercer sua profissão em 

diferentes lugares, trabalhando em diversas organizações, mostrando 

habilidades e competências que por muito tempo foram atribuídas somente ao 

universo das bibliotecas.  

 Atualmente temos bibliotecários desenvolvendo atividades em bibliotecas 

escolares, universitárias, especializadas, comunitárias, prisionais, não somente 

com suas habilidades técnicas, mas também desenvolvendo ações inovadoras, 

criativas, com atuação política, buscando diversidade e igualdade dentro de seus 

espaços de trabalho.  

A ACB buscando ser parceiro na evolução, desenvolvimento e 

qualificação dos bibliotecários, auxiliares e alunos que queiram construir cada 

vez mais uma Biblioteconomia forte, há mais de 3 décadas organiza o Painel 

Biblioteconomia em Santa Catarina.   

No decorrer de 36 anos, muitos assuntos foram abordados envolvendo as 

questões que norteiam o dia a dia do profissional: sociais, políticas, 

educacionais, tecnológicas, históricas e culturais, para que tenhamos debate e 

reflexão sobre o que e como se desenvolve o bibliotecário em seus ambientes 

de trabalho.   



 Este ano, diante do contexto educacional brasileiro e na proximidade do 

encerramento do prazo da Lei 12.244/2010, há uma necessidade urgente de 

voltar o olhar para os ambientes, sejam de escolas, bibliotecas públicas, 

comunitárias, prisionais, universitárias e para as políticas públicas criadas para 

estes espaços.  

O tema do 37º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina, “LIVRO, 

LEITURA E LITERATURA PARA UMA SOCIEDADE MELHOR: Bibliotecas e 

seus encantos”, converge para a discussão e reflexão sobre esse momento 

nacional. 

Para sediar a 37ª edição, que acontecerá de 11 a 13/07/2019, a cidade 

escolhida é Brusque, no Médio Vale do Itajaí, e a instituição parceira será o 

Centro Universitário Leonardo da Vinci - Uniasselvi/Assevim.  

Como é recorrente, a Revista ACB (produto das atividades da associação) 

e que está em sua 23ª edição, novamente estará selecionando os trabalhos 

apresentados para a edição especial.  

Durante o evento teremos muitas atividades: oficinas, palestras, roda de 

conversas, plenárias, cafés e o melhor: o calor humano e a diversidade de 

pessoas vindas de todo o Estado e País.  

O público-alvo continua ser os Profissionais da informação tais como 

bibliotecários, professores, estudantes, pesquisadores da Ciência da Informação 

e outras áreas relacionadas, auxiliares e técnicos de bibliotecas profissionais 

atuantes em bibliotecas escolares, públicas, universitárias, especializadas, 

empresariais, comunitárias, prisionais e outros tipos de unidades de informação 

e gestores públicos, mas também convidamos  todos aqueles envolvidos de 

alguma forma com o universo do livro e das bibliotecas para agregar 

conhecimento e informação em nosso evento.  

Fique atento para as datas de envio de trabalho e para as inscrições e não 

perca nenhuma programação.  

Conheça os eixos que serão desenvolvidos neste Painel: 

  



Eixos Temáticos 

A – Literatura indígena 

B – Literatura negra 

C – Literatura LGBTQI+ 

D -  Biblioterapia e Mediação da leitura 

E – Políticas públicas 
 
Em todos os eixos poderão ser abordadas questões: 
 

● Ensino e atuação política e social do bibliotecário; 

● Questões étnicos-raciais;  

● Questões LGBTQI+;  

● Ensino de inovação e criatividade;  

● Movimentos associativos durante a formação bibliotecária (CFB, CRB, 

FEBAB, IFLA, Associações, Grupos Especializados, outros);  

● Currículos e práticas em sala de aula: o discurso e a prática, 

convergências e divergências.  

● Uso de mídias sociais (marketing, disseminação da informação, atuação 

política, social e ética);  

● Atuação ética, política e social do bibliotecário;  

●  Mulheres bibliotecárias;  

● Práticas de inovação e criatividade em unidades de informação; 

● Empreendedorismo social;  

● Competência em informação (para atuação política e social)  

● Mídias sociais em unidades de informação;  
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