BOB NEWS N°001/2008
“FELIZ 2008”
NOTÍCIAS
Os livros do futuro
É um livro? É um site? É um livro virtual! Talvez por sua origem gutemberguiana, a
indústria do livro está demorando a descobrir e a usar os recursos digitais que estão à sua
disposição. E que são o complemento ideal para vários gêneros literários.
Melhor do que ler uma boa biografia é ler a história de um Picasso -e ver num site todos os
seus quadros, esculturas e fotos de seus modelos e cenários. Se tudo isso fosse impresso,
seria inacessível, em volume e preço. Com o site, é acessível e grátis para todos, um
complemento da edição impressa. Como fazem as revistas e jornais. Melhor do que ler a
biografia de um Cole Porter é também ouvir as suas músicas, ver suas fotos e vídeos. O
livro continuará com cheiro de livro, com a textura do papel, poderá ser lido em qualquer
lugar, sem precisar de tomada nem de bateria. O livro de papel não vai acabar tão cedo.
Mas terá na internet o seu melhor complemento. (artigo de Nelson Motta)
Fonte: Folha de S. Paulo, 11 de janeiro de 2008 p.A2
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1101200805.htm
Bill Gates anuncia segunda década digital
Em sua última aparição no CES (Consumer Eletronics Show), evento aberto em Las Vegas
e uma das feiras mais importantes do setor de tecnologia, o presidente e fundador da
Microsoft, Bill Gates, confirmou sua aposentadoria para julho e proclamou o início de uma
segunda década digital, "mais focada em conectar pessoas". Ele qualificou os últimos dez
anos como a "primeira década digital" e disse que o período viveu um grande sucesso tanto
no desenvolvimento de aparelhos como em suas aplicações. Gates aponta três elementoschave no próximo período. O primeiro foi definido por ele como "experiências em alta
definição", tanto em vídeo como de áudio. O segundo é que todos os aparelhos eletrônicos
"estarão conectados por serviços", o que permitirá compartilhar a informação entre uma
multidão de usuários sem a necessidade de estabelecer pontes entre os aparelhos
eletrônicos. E finalmente, o terceiro elemento são as novas formas de interação com
computadores, telefones e outros aparelhos eletrônicos.

"Durante a próxima década digital, as tecnologias tornarão nossas vidas mais ricas, mais
produtivas e mais completas de maneira profunda e excitante".
Fonte: M&M - Meio & Mensagem - 8 de Janeiro de 2008
"Geração Y" é a maior usuária de bibliotecas nos EUA
Mais de metade dos norte-americanos visitaram uma biblioteca no ano passado e muitos
deles foram atraídos pelos computadores mais do que pelos livros, de acordo com pesquisa
divulgada. Dos 53 por cento dos adultos norte-americanos que dizem ter visitado uma
biblioteca em 2007, a maior concentração de usuários estava na faixa etária dos jovens de
18 a 30 anos, composta por entusiastas da tecnologia e conhecida como "Geração Y",
afirmou a pesquisa do Pew Internet & American Life Project. As bibliotecas públicas agora
oferecem assistência virtual às tarefas escolares, programas especiais de jogos, e alguns
bibliotecários chegaram a criar personagens no mundo virtual Second Life, disse
Estabrook. A pesquisa demonstrou que 62 por cento dos respondentes da geração Y
afirmaram ter ido a uma biblioteca nos últimos 12 meses, e que a proporção de usuários cai
firmemente de faixa etária a faixa etária. Cerca de 57 por cento dos adultos de 43 a 52 anos
dizem ter ido a uma biblioteca em 2007; essa proporção cai a 46 por cento para a faixa dos
53 a 61 anos; a 42 por cento para a dos 62 a 71; e a apenas 32 por cento para as pessoas
com idade superior a 72 anos.
Íntegra: http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/reuters/2008/01/02/ult3949u2956.jhtm
Brazilian Journal of Information Science (BJIS)
É uma revista bilíngüe (português e inglês), com periodicidade semestral, publicada pelo
Departamento de Ciência da Informação UNESP/Marília e pelo Programa de PósGraduação em Ciência da Informação da UNESP/Marília.
http://www.bjis.unesp.br/pt/index.php
II Semana de Biblioteconomia da ECA/USP
Estão disponíveis na internet os vídeos das palestras realizadas na III Semana de
Biblioteconomia da ECA/USP.
Acesse: http://semanabiblio.googlepages.com/
Turismo no Estado de São Paulo
Dicas de roteiros e informações e roteiros para quem quiser conhecer o interior, litoral e
capital do Estado de São Paulo.
Interior e litoral: http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/sp_turint.html)
Capital: http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/sp_turcapital.html).

EVENTOS
4° Concurso de Poesias da Biblioteca "Lenyra Fraccaroli"
Data: 14 a 29 de janeiro de 2008
Quantidade: 1 poesia
Tema: Livre
Premiação: 15 de março de 2008, às 13h00
Local: Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Nova Manchester - SP.
Informações: (11) 2295-2295
Curso de Pós-Graduação - Desenvolvimento de Competências Gerenciais 2008
Coordenação: Profª. Drª. Valéria Martin Valls
Início: 20 de fevereiro de 2008
Local: Av. Jabaquara, 1314 - próximo ao metrô Saúde
Informações: (11) 3567-4401
Inscrições: www.inbrapec.com.br
Curso de Pós-Graduação em São Carlos – SP
MBA em Gestão de Unidades de Informação
Duração: 372 horas
Matrículas: até 19 de março de 2008
Informações: Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da UNICEP
Rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário –São Carlos – SP
Telefone direto: (16) 3362-2109
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ ou pgasser@terra.com.br
Site: www.unicep.edu.br
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro de 2008.
Local: Centro de Convenções do Anhembi - São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008

World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and
Council
Data: 10-14 agosto 2008
Local: Quebec -Canadá
Telefone: +31 (70) 3140884
E-mail: ifla@ifla.org
Site: http://ifla.inist.fr/index.htm

