BOB NEWS N° 008/2008
NOTÍCIAS
Bibliotecas municipais – Decreto n. 49.172/2008
Agradecemos a todos que assinaram o abaixo-assinado (cerca de 7.000) contra o
fechamento de bibliotecas públicas na cidade de São Paulo, manifestando seu
descontentamento com as atitudes tomadas pelo poder público municipal. Comunicamos
que o Conselho Regional de Biblioteconomia protocolou ofício endereçado ao prefeito
Kassab solicitando a revogação de determinações constantes no Decreto n. 49.172/2008, e
pedindo audiência para tratar do assunto.
Para íntegra do ofício, acesse: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=363
Fundo Comgás
O Fundo COMGÁS de Patrocínio Sociocultural continua com inscrições abertas até o dia
01/03/2008. . Uma excelente oportunidade para empreendimentos socioculturais com foco
de atuação em São Paulo. Inscreva-se caso você ou a sua organização possua projetos
aprovados em lei Rouanet que contribuam para a ampliação do potencial das comunidades,
para articular e implementar empreendimentos em seu próprio benefício, em uma das áreas
abaixo: livros de valor artístico, literário ou humanístico; preservação e difusão do acervo
audiovisual e preservação do patrimônio cultural material e imaterial., etc.
Regulamento e inscrição: www.comgas.com.br.
Corrupção é crime e não pode ficar impune
Foi lançado o Portal livreacesso.net com entrevistas e matérias relacionadas com a
corrupção e o direito à informação. Em entrevista a professora Lígia Pavan
implementadora da Biblioteca Virtual da Corrupção menciona o IBICT e o software
DSpace.
http://www.livreacesso.net/tiki-read_article.php?articleId=250

O menino travesso que amava livros
O bibliófilo José Mindlin lança livro para o público infantil . Ele decidiu escrever um livro
infantil depois que viu sua neta Ana, de 9 anos, lendo alguns de autores brasileiros recentes.
Perguntou-se: 'Será que não consigo fazer um também?' E, ao contrário do que se poderia
esperar, não fez um texto sobre suas lembranças de leitor, uma versão para crianças de suas
memórias Uma Vida entre Livros. Escreveu sobre as travessuras - as 'reinações' - que
cometeu ou testemunhou quando criança. 'Livros crescem de noite', diz o homem que até
há pouco tempo lia mais de cem livros por ano. Se contar só que leu dos 13 até agora,
devorou mais de 6 mil livros. Há dois anos, porém, já não consegue ler. Seus olhos estão
com máculas que não há como operar. Familiares e amigos lêem para ele, mas Mindlin diz
que não é a mesma coisa. Tem saudades de passear os olhos pelas letras enfileiradas, no
silêncio populoso da leitura, e de manusear o objeto de papel e tinta, razão à qual atribui
sua permanência por 550 anos e seu futuro por outros tantos. Do alto de seus 93 anos,
completa: 'Nada substitui o livro.'
Fonte: O Estado de S. Paulo - 22.02.2008
Cultura fará radiografia das bibliotecas públicas municipais do Estado
O "Programa São Paulo: um estado de leitores", que objetiva estimular o hábito da leitura e
ampliar o acesso do público às bibliotecas, completa cinco anos em abril. Para 2008, o
programa buscará a revitalização do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São
Paulo adequando sua infra-estrutura para apoiar as bibliotecas paulistas. A Secretaria de
Estado da Cultura fará um levantamento em todas as bibliotecas municipais do Estado, a
fim de conhecer melhor sua realidade e estabelecer um canal permanente de comunicação.
Informações: (11) 3351-8233 (com Adriana Ferrari); 3351-8086 / 3351-8069 (com
Alaíde,Cecy ou Cássia) ou por email: biblioteca@divbibliotecas.sp.gov.br.
Bibliotecas do Metrô ultrapassam a marca de 200 mil empréstimos
As bibliotecas "Embarque na Leitura" do Metrô atingiram a marca de 202.519 livros
retirados. O projeto teve início em setembro de 2004 e, hoje, já são quatro unidades com
empréstimos gratuitos de livros ao público na rede metroviária, com instalação nas estações
Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Tatuapé (Linha 3-Vermelha), Luz (Linha 1-Azul) e
Largo Treze (Linha 5-Lilás). A campeã no ranking dos empréstimos é a estação Paraíso,
onde já foram retirados 115.958 livros. Com atendimento diferenciado para deficientes
visuais, a biblioteca oferece também um acervo em braile composto por diversos títulos.
Além do empréstimo gratuito de livros à população, as bibliotecas promovem eventos
periódicos como tarde de autógrafos e conversa com escritores e contadores de história.

Bolsa do Programação de Educação Continuada oferecido pela IFLA e OCLC
Até o dia 7 de março de 2008 os interessados poderão encaminhar sua proposta conforme
procedimentos disponíveis no endereço:
http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/default.htm

PUBLICAÇÕES ON-LINE
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação (volume 5, número 2,
jul./dez. 2007).
Acesso: http://server01.bc.unicamp.br/seer/ojs/index.php
EVENTOS
Palestra - Gestão da Informação Digital e do Conhecimento
Data: 11 de março de 2008, das 19h30 às 21h00
Local: Fundação Armando Alvares Penteado - Faculdade de Engenharia - Faculdade de
Computação e Informática
Rua Alagoas, 903 Prédio 3 Higienópolis São Paulo, SP
Informações e Inscrições: (inscrições gratuitas)
Site: www.faap.br/faculdades/tecnologia_2007
Telefone: (11) 3662-7391
e-mail: fci.divulgacao@faap.br
Palestrante: Francisco Carlos Paletta
Curso de Pós-Graduação em São Carlos – SP
MBA em Gestão de Unidades de Informação
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: (16) 3362-2109
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ou pgasser@terra.com.br
Informações: www.unicep.edu.br

Curso "Fundamentos e modelagem de banco de dados para gestores usuários de TI"
Data: 27 de março de 2008
Horário: 8h30 às 17h30
Local: Espaço Insadi
Endereço: Rua Bela Cintra 967, cj 81
Programação completa:
http://www.contentdigital.com.br/cursos/modelagem_27032008_completo.asp
Informações: 11 3666-9005 e 11 3826-6932
I Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no
Estado de São Paulo
O evento tem como objetivos: promover a interação de Profissionais e Instituições para
discussão das práticas de gestão do conhecimento e organização da informação esportiva e
áreas relacionadas e concretização de parcerias com os organismos gestores de informações
esportivas - públicas e privadas para transformar São Paulo em Pólo Informacional
Esportivo.
Tema do evento: Bibliotecas, Centros de Documentação e Informação Esportiva e Acervos
Esportivos: importância de sua atuação para o desenvolvimento da comunidade esportiva
nacional.
Data: 28 e 29 de abril de 2008.
Local: Auditório do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa 'Mal. Mário Ary Pires' COTP, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo.
Av. Ibirapuera, 1.315 - Vila Clementino - São Paulo - SP
Número de vagas: 100
Inscrições: seme.biblioteca@prefeitura.sp.gov.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
Open Repositories Conference 2008
Data: 01 a 04 de abril de 2008
Local: Southampton – Reino Unido
Informações: http://or08.ecs.soton.ac.uk/

23rd Computers in Libraries Conference
Data: 07 a 09 de abril de 2008
Local: Arlington, VA
Informações: http://www.infotoday.com/cil2008/
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
Informações: http://ifla.inist.fr/index.htm

