36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina
Carta de Abertura
Apresentação
A Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) é uma entidade de
classe que desenvolve suas atividades desde 1975 com o objetivo de
representar os profissionais e de lutar pelos objetivos da classe de
bibliotecárias/os.
Em paralelo às mudanças na formação profissional, a/o bibliotecária / o
foi rompendo barreiras e deslumbrando outros espaços de atuação além das
bibliotecas. Na literatura da área da Ciência da Informação no Brasil temos
grande quantidade de documentos que abordam essas mudanças. Há
bibliotecários atuando não só nas bibliotecas escolares, universitárias,
especializadas, mas também em comunitárias, prisionais e em novos espaços
como startups. Há também profissionais desenvolvendo ações inovadoras
buscando a criatividade e atuando politicamente respeitando a diversidade em
busca da igualdade em todos esses espaços mencionados.
Ainda, há os espaços de mobilização profissional, como as Associações
e Conselhos Profissionais que evoluíram ao longo de mais de 40 anos. A ACB,
inclusive, tem uma longa e batalhada história de construção e evolução. Vale
ressaltar, que essa ação tem início nos Centros Acadêmicos onde os discursos
políticos construídos pelos alunos visam o fortalecimento das lutas da categoria.
Dentro dessa conjuntura, várias questões sociais, políticas, educacionais,
tecnológicas e históricas apresentam diretrizes operacionais e metodológicas
que sustentam a atuação do bibliotecário nos diversos espaços e que precisam
ser refletidas e debatidas.
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Infere-se, assim, que serão por meio de oficinas, palestras, mesasredondas e apresentações de trabalhos que esse discurso se consolidará
sustentando as análises e discussões sobre a temática principal que esse evento
se propõe focando dentro do aspecto político e social na formação e atuação
da/o bibliotecária/o.
É com base nesse debate e respaldada por todas as indagações que
envolvem a atuação e a formação dos profissionais em plena sociedade da
informação que a Associação Catarinense de Bibliotecários apresenta na 36ª
edição do Painel Biblioteconomia em Santa Catarina a temática: “A formação
política e os espaços transformadores de atuação do/a bibliotecário/a no
atual contexto brasileiro”. O evento terá abrangência nacional e será realizado
no Instituto Federal de Santa Catarina - Campus São José, entre os dias 02
a 04 de agosto de 2018.
O público alvo se constitui em 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.
As inscrições para apresentações de trabalho com envio do resumo
expandindo estarão abertas a partir do dia 02 de abril de 2018 no site da Revista
ACB.
Para validação da pertinência da temática do trabalho ao tema do evento,
o viés da formação ou da atuação política do bibliotecário deverá permear o
contexto do trabalho.

Conheça nossos eixos temáticos:
A - Eixo Educacional
 Ensino para atuação política e social do bibliotecário;
 Questões étnicos-raciais e a formação bibliotecária;
 Questões LGBTQI e a formação bibliotecária;
 Ensino de inovação e criatividade na formação bibliotecária;
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 Movimentos associativos durante a formação bibliotecária (CFB, CRB,
FEBAB, IFLA, Associações, Grupos Especializados, outros);
 Legislação brasileira: políticas, diretrizes, legislação e normas do ensino
superior e a formação bibliotecária
 Educação continuada do bibliotecário
 Formação do bibliotecário no Brasil
 Currículos e práticas em sala de aula: o discurso e a prática, convergências e
divergências.

B - Eixo Social
 Uso de mídias sociais (marketing, disseminação da informação, atuação
política, social e ética);
 Atuação ética, política e social do bibliotecário;
 Diálogos sobre makerspaces e suas possibilidades em unidades de
informação;
 Questões étnicos-raciais;
 Questões LGBTQI;
 Mulheres bibliotecárias;
 Práticas de inovação e criatividade em unidades de informação;
 Movimentos associativos (CFB, CRB, FEBAB, IFLA, Associações, Grupos
Especializados, outros);
 Empreendedorismo social;
 Competência em informação (para atuação política e social na
Biblioteconomia e Ciência da Informação);
 Verdade, pós-verdade e fake news e os profissionais da Ciência da
Informação.

C - Eixo Tecnológico
 Possibilidades de utilização das mídias sociais em unidades de informação;
 Tecnologias para makerspaces em unidades de informação;
 Tecnologias para ação política e social em unidades de informação;
 Possibilidades em contexto de e-science;
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 Informação em ecossistemas de negócios (ecossistema de inovação,
empreendedorismo e startups, por exemplo);
 Informação e cidades inteligentes, humanas e sustentáveis;
 Copyleft, copyright e direitos autorais;
 Tecnologias em prol da cidadania;
 Webometria com ênfase em questões políticas e/ou sociais na atuação e
formação bibliotecária;
 Aplicativos para unidades de informação.
As temáticas, dos três eixos, podem ser discutidas, dentre outros
olhares, com o enfoque para bibliotecas escolares, públicas, comunitárias,
universitárias, especializadas e prisionais.

São José, Março de 2018.
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