HUMANAS

Biblioteconomia
Especialista administra e divulga acervo de bibliotecas
Ao bibliotecário cabe classificar,
organizar, conservar e divulgar o
acervo de bibliotecas e centros
de documentação. Ele é o administrador de dados, que também
processa e dissemina a informação. Além de catalogar e guardar
as informações, ele orienta sua
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busca e seleção. Cabe-lhe analisar,
sintetizar e organizar livros, revistas,
documentos, fotos, filmes e vídeos.
É sua responsabilidade planejar, implementar e gerenciar sistemas de
informação, além de preservar os
suportes (ou seja, as mídias) para
que resistam ao tempo e ao uso.

O campo de atuação do bibliotecário é bastante abrangente. Na
área educacional, principalmente
nas escolas de nível fundamental e
médio, as bibliotecas estão vinculadas a projetos pedagógicos – tendo
em vista a melhoria da aprendizagem –, ao desenvolvimento da

prática da pesquisa escolar dos
alunos e ao fomento à leitura. Nas
universidades, funcionam como
catalisadoras e disseminadoras de
informação, apoiando o ensino, a
pesquisa e a extensão.
A Internet ampliou essas possibilidades, uma vez que propicia acesso às bases de dados, aos portais de
informação e às bibliotecas digitais.
A organização da informação no
ambiente digital é uma preocupação da área.
Em bibliotecas públicas, centros
culturais e oficinas de leitura, o
bibliotecário promove atividades
culturais e de incentivo à leitura.
Na área empresarial, em ONGs,
sindicatos e associações, a atuação
é mais voltada para o apoio ao
processo decisório, à produtividade
e à competitividade organizacional.
A Unesp oferece a graduação
de bacharelado em Biblioteconomia, no período integral. Nos anos
2009 e 2010, o curso recebeu a

Graduação incentiva
pesquisa científica
entre os estudantes
e dialoga com a
pós-graduação
conceituação máxima – cinco estrelas – do Guia do Estudante, da
Editora Abril. O curso visa à formação de profissionais para atuar em
um amplo espectro de unidades
de informação, desde as tradicionais bibliotecas públicas, escolares
e universitárias até os centros de
informação empresariais.
Um diferencial do curso é a preparação do aluno para a iniciação
científica. Isso ocorre por meio de
um eixo de disciplinas voltadas para
essa temática, que perpassa todos
os semestres e culmina com a elaboração do Trabalho de Conclusão
de Curso. Há também o incentivo à

participação estudantil em projetos
e em grupos de pesquisa. O objetivo é preparar o aluno para uma
futura vida acadêmica, de ensino e
pesquisa na área, e para as novas
tecnologias, enquanto ferramentas
de tratamento e gerenciamento da
informação.
Pode-se destacar, também, o
Programa de Educação Tutorial
(PET) de Biblioteconomia, que
visa complementar a formação
educacional e auxiliar os estudantes a se tornarem cada vez mais
independentes na gestão de suas
necessidades de aprendizagem.
O Câmpus também conta com
o Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação, o que permite uma integração entre a graduação e a pós-graduação, por meio
de discussões teóricas, palestras,
aulas, co-orientações, entre outras
atividades, contribuindo para uma
formação profissional mais crítica
e reflexiva.
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