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AIMONOCETOILBIB

EDITORIAL

Volta à tona a troca de
nomenclatura para nossa
profissão. Marcos Soares, da
UFPE, relançou a questão da
visibilidade da Biblioteconomia e
do bibliotecário em seu artigo
“Aimonocetoilbib”, publicado pelo
Informe Eletrônico do NDC da UFF,
de 1 setembro 2007.
Concordo quando Marcos diz que
uma possível troca de nome por
ciência da informação é polêmica.
Acho que o abandono dos termos
biblioteca/bibliotecário não vai
mudar o estereótipo. Vamos a meus
argumentos. O primeiro deles é a
especificidade do termo
“Biblioteconomia”. Biblio remete
a livro, a conhecimento
registrado e organizado. Ele
sintetiza melhor o que fazemos
que "informação", que é seara de
muitos outros profissionais.
Ciência é outro ponto
controverso. Que ganharíamos, se
as outras ciências sociais não
andam melhor que a nossa área em
termos de salários e de prestígio
na sociedade?

Foram muitas as tentativas de
troca de nomes para livrar a
biblioteca e o bibliotecário de
sua má imagem. Dos centros de
documentação em moda nos anos 60,
passamos pelos centros de análise
de informação, e por muitas
outras denominações de menor
incidência, que hoje cheiram a
bolor. Em vão.
Então, o que sugiro? Que tenhamos
um grupo de vanguarda, o mais
ativo possível, que mostre a
cara, que se apresente em
qualquer circunstância e diga
firme "sou bibliotecário". Que
tenha ação extra-muros na
empresa, na universidade, na
sociedade. Que ao chegar ao topo
da carreira não ceda a pressões
para mudar sua denominação em
troca de aumento de salário. Que
discuta, seriamente, como definir
o âmago da profissão. Isto sim,
mudará a situação de todos.
Vamos discutir mais a fundo a
mudança de status do
bibliotecário? Venha a nossa
reunião e envie seus comentários.
jane@apcisrj.org

"Venha discutir aimonocetoilbib"
REUNIÃO
19 / SETEMBRO

AGENDA

Início às 15:00 - horário especial para o mês de setembro.
Endereço: BEMFAM – Bem-Estar Familiar no Brasil / Auditório do
CEFEL
Av. República do Chile, 230/17 andar.
Informações: Jane@apcisrj.org ou pelo telefone 2599-5593 (Jane).
CURSO: Gestão da documentação médica em saúde e a gestão da
qualidade: Aspectos teóricos e práticos. Mais informações:
XIII BIENAL DO LIVRO RIO DE 13/09 A 23/09 NO RIOCENTRO
13ª Conferência Nacional de Saúde, 14 - 18 nov. de 2007.

ATENÇÃO

LINKS

VEM AÍ o Curso Prático sobre busca de informação em saúde na Internet - ênfase na busca de textos
completos.
•
•
•
•

Site - Mulher, 500 Anos atrás dos Panos
Site - Bibliomed
Site - Matraca - Agência de notícias da infância
Revista Texto & Contexto

Veja fotos do evento
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