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Dever de casa

Na hora de passar a outro grupo a Diretoria da APCIS, nos
perguntamos – como terá sido nosso desempenho? “Fizemos nosso dever de casa",
como diria Olimpia, companheira de luta durante estes 5 anos em que estivemos à frente
da Diretoria da APCIS/RJ.
Fiz minha parte, algumas vezes, como aluna estudiosa e aplicada, no tempo certo e com
todas as exigências que a tarefa requeria. Em outras vezes nem tanto, por me ter faltado
tempo, ou talvez preparo, para cumprir todas as etapas. Agora, entretanto, que chega a
hora de passarmos para outras mãos a obrigação de conduzir a nossa Associação, vejo o
quanto aprendi individualmente durante estes anos, sinto que era eu que aprendia,
enquanto tentava passar aos colegas a necessidade de promover a nossa visibilidade e
assim alavancar a carreira coletiva do bibliotecário, fim maior de uma associação de
profissionais.
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Um dos pontos mais discutidos em nosso recente debate sobre "Carreiras Impulsionadas",
foi a falta de divulgação da profissão. Ora, se divulgar é tão necessário, ou se, repetindo
Gilda Queiroz, é preciso "cacarejar", para que todos saibam o que fazemos e como
fazemos, a APCIS não mediu esforços. E como “cacarejamos” nestes últimos anos!
Alertas, newsletters, site, Twitter, buzz, usamos de tudo para divulgar nosso trabalho.
Suplantar a inibição e fazer-me desembaraçada e extrovertida quando a maior parte do
tempo desejava estar no anonimato exigiu de mim um esforço sobrehumano. Porque,
vejam bem, divulgar pessoalmente exige que estejamos aparecendo... Não me foi nada
fácil, mas, se tinha que ser feito, lá ia eu, enfrentando as barreiras para representar o
grupo ou congregá-lo. Neste caminho, adquiri a certeza, sobretudo, de que todos podem
fazer um pouco de relações públicas. Até mesmo aqueles, ou quem sabe sobretudo
aqueles, que procuram nossa carreira para ficar longe dos "holofotes". E isso foi outra
lição aprendida. É necessário esforçar-se e conseguir suplantar essa dificuldade de
interação com outras pessoas.
O bibliotecário tem que trabalhar seu perfil, mostrar capacitação, dominar as novas
tecnologias. Mas tem que aparecer para seus pares e para isto temos que enfrentar os
desafios de trabalhar nosso marketing pessoal, construir nosso networking e dessa forma
passar para a sociedade uma imagem moderna da profissão. Temos confiança que este
trabalho terá continuidade com as colegas da nova Diretoria.

CURSO
Redes sociais na web
- Moreno Barros –
+ informações

Carga:
4 horas/aula
Data & Horário: dia 30/04/2010, das 13 às 17.30 horas
Endereço: UniverCidade - Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca)
Inscrição: Marta Magno - 3511-1101 E-mail: martamagno@hotmail.com
As inscrições deverão ser confirmadas via fax (21) 3511-1101 (ABHH)ou pelo email.
Ementa: Apresentar técnicas de colaboração entre bibliotecários com base em
sistemas emergentes, softwares open source, blogs, redes sociais, social media,
experiência dos usuários e descentralização, capacitando para o desenvolvimento de
estratégias efetivas na implementação de serviços de informação na web.
14/4/2010 – CONVOCAÇÃO + informações
A APCIS/RJ convoca todos os seus associados para Assembléia Geral a realizar-se no
próximo dia 14 de abril, quarta-feira, na BEMFAM - Auditório do Centro de
Estudos Dr. Estelita Lins , Av. Chile, 230 – 17º andar, Centro, Rio de Janeiro,
para eleição da nova Diretoria, período 2010-2014.
A Assembléia Geral será instalada, em primeira convocação às 9.30 horas, com a
presença de pelo menos ¼ dos membros e, às 10.00 horas, em segunda convocação
com qualquer número, deliberando-se então, com a maioria dos associados presentes.
Do resultado da Assembléia Geral será lavrada ata, que será assinada por todos os
membros da chapa e posteriormente, registrada em Cartório desta cidade.

