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Livraria do Globo de Porto Alegre foi a pioneira na venda de livros de bolso no Brasil
Muitos podem pensar que o livro de bolso não é uma invenção tão antiga. Trata-se de
um erro. Com formato reduzido e preço acessível, o livro de bolso se popularizou na
Europa do século 19, a exemplo da Coleção Charpentier, na França, das edições
Tauchnitz, na Alemanha, e dos livros oferecidos nas estações de trem da Inglaterra.
Leia mais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Makerspaces en bibliotecas: el fenómeno Bibliomakers
Existen infinidad de formas de llamar a los Makerspaces: MediaLab, FabLab,
Hackerspace… A los cuales habría que sumar los distintivos de su ubicación en una
biblioteca: BiblioLab o Bibliomaker. ¿Cómo? ¿Qué todavía no sabes a qué me estoy
refiriendo?… Perdona, fallo mío por no haber empezado por las
presentaciones. Un Makerspace es un espacio dotado con tecnología y herramientas
para la creación de ideas o proyectos individuales o en equipo.
Leia mais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conheça a biblioterapia e como a leitura pode combater a ansiedade
Muitos recorrem à leitura para desligar-se do mundo real e conhecer outros universos,
mas o que a maioria dos “devoradores de livros” não sabe, é que a função da leitura
vai muito além do deleite pessoal. Isso porque, hoje em dia, a prática literária já é
utilizada no tratamento de problemas psicológicos. A origem dessa técnica, ainda
pouco difundida no Brasil, é histórica. “Os egípcios, gregos e romanos já
compreendiam a leitura como um remédio eficaz para o tratamento das dores da
alma. Em 1272, os hospitais orientavam a seus pacientes a leitura do alcorão. E mesmo
posteriormente, durante a Primeira Guerra Mundial, a biblioterapia ajudou a amenizar
os traumas sofridos pelos soldados que participaram do confronto”, explica a

biblioteconomista Isabel Cristina Venere, de 47 anos, que defendeu tese sobre o
assunto.
Leia mais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biblioteca Comunitária da UFSCar promove exposição com objetos pertencentes a
Luiz Carlos Prestes
O Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE) da Biblioteca
Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a
exposição “Luiz Carlos Prestes: Fragmentos… testemunhos presentes em sua linha do
tempo”. A mostra reúne vários objetos pertencentes a Prestes, militar e político
brasileiro que comandou a revolucionária marcha Coluna Prestes entre os anos de
1925 e 1927.
Leia mais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminário Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas
Data: 19 e 20 de junho de 2018
Local: Salão Raffaello, San Marco Hotel, mezanino, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 05,
Bloco C, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, Brasil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Seminário Internacional de Informação para a Saúde
Data: 19 a 22 de junho de 2018
Local: Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da
Universidade Federal do Ceará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seminário organização de bibliotecas para vistas do MEC e a nova legislação EAD
Data: 30 de junho de 2018
Local: FAETEL – Belenzinho
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21° COLE
Data: 10 a 13 de Julho de 2018
Local: UNICAMP/Campinas-SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX SENABRAILE
Data: 11 a 13 de julho de 2018
Local: UFSC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Congresso Online de Gestão de Documentos e Informações
Data: 12 a 15 de julho de 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (6º EBBC)
Data: 17 a 20 de julho de 2018
Local: Bloco N, no prédio do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no campus da Ilha do Fundão.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XLI ENEBD RIO
Data: 22 e 28 de julho de 2018
Local: Campus do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), na Universidade
Federal Fluminense (UFF) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

