SOMOS MUITOS: ACESSO E REPRESENTATIVIDADE
A chapa SOMOS MUITOS: ACESSO E REPRESENTATIVIDADE foi
construída pensando em auxiliar bibliotecários, técnicos em Biblioteconomia e
estudantes da área, oferecendo ferramentas do conhecimento e promovendo esse
segmento, a partir de ações que divulguem a sede da ARB e utilizando o local para
cursos que foquem nas necessidades informacionais de seus associados.
A comunicação é a chave para o exercício de uma escuta, onde a troca de
informações pode contribuir para promoção da área da Biblioteconomia, sempre
alinhada com os objetivos do Estatuto da ARB. E dialogar com outras áreas é uma
forma de ampliar a visão de mercado e possibilitar visibilidade para Biblioteconomia.
Desta forma é que foram construídas as propostas abaixo:
● Divulgar e consolidar a ARB entre estudantes, técnicos e profissionais;
● Utilizar de forma permanente a sede da Associação;
● Estabelecer parcerias com entidades na construção de projetos sociais de
incentivo à leitura;
● Levantar demandas da classe para novos projetos e parcerias;
● Cursos gratuitos para associados da ARB;
● Programar grupos de estudos para concursos na sede da ARB;
● Divulgar a profissão de Bibliotecário e Técnico em Biblioteconomia entre
outras áreas;
● Dialogar com outras áreas do conhecimento visando angariar cursos
externos;
● Reorganizar o espaço físico, mobiliário e layout da ARB;
● Prestar apoio às bibliotecas no que tange à organização e incentivo à leitura;
● Auxiliar as bibliotecas em projetos para a captação de recursos via editais e
incentivos fiscais;
● Participação em reuniões do Conselho Municipal do Livro e Leitura para
participar de novos projetos;
● Participação em reuniões do Colegiado Estadual do Livro e Leitura para
participar de novos projetos.
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