
Voto de Aplauso 
"REQUERIMENTO N° 251, DE 2008 

Requeiro nos tennos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
concedido voto de aplauso aos bibliotecários brasileiros pela comemoração do Dia Nacional do 
Bibliotecário, em 12 de março último. 

JUSTIFICATIV A 

o dia 12 de março é lembrado como o Dia Nacional do Bibliotecário, que foi 
instituído em 1980, em homenagem ao engenheiro e bibl iotecário por vocação, Manuel Bastos 
Tigre, que introduziu no Brasil os primeiros sistemas de classificação. Manuel se projetou na 
biblioteconomia pelas suas ações em prol da profissão, exerceu a profissão por 40 anos sendo o 
primeiro bibliotecário concursado no Brasil em 1915. Mas não só ele que é merecedor dos 
parabéns, mas, também, todos os bibliotecários do País e em especial todos os bibliotecários da 
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, a biblioteca do Senado Federal. 

Entre as atividades do bibliotecário estão as de catalogar livros, classificá-los, 
documentar, gerenciar e administrar a biblioteca, entre outros. O bibliotecário é o profissional que 
além de tratar de assuntos técnicos da profissão, aos poucos, vai desbravando leitores. Mas a 
principal função do bibliotecário é divulgar a leitura e os benefícios do uso da infonnação a todas 
as pessoas, ajudando na formação cultural do nosso País. 

Mas, ao se comemürar, neste 12 de março, o Dia Nacional do Bibliotecário, não há 
nada melhor do que reafirmar a dimensão social desse profissional, um genuíno agente da leitura e 
das transfonnações, sejam elas pessoais ou da própria sociedade. Um país que não organiza e 
divulga sua memória, sua produção cultural e que não incentiva a leitura, é um país sem passado e 
sem futuro. Que nossos bibliotecários, os profissionais da infonnação, continuem desempenhando 
esse papel enormemente relevante para o desenvolvimento do Brasil. 

Sala das Sessões, 13 de março de 2008. 

Senador PAULO DUQUE" 


