BOB NEWS N°014/2007
DIA DO BIBLIOTECÁRIO – PRESTANDO CONTAS
No mês de março foram realizados vários eventos para falar sobre a profissão de
bibliotecário, na capital e no interior do Estado de São Paulo e saíram boas reportagens
na imprensa. Os eventos foram realizados do CRB/8 em parceria com o Consulado
Americano, MASP, UFSCAR, FATEA Lorena, UNITAU, UNIP/Santos,
UNESP/Marília, Biblioteca Pública “Vitor Lima Barreto, em Vargem Grande do Sul.
Confira o resultado dessa ação:

SÃO PAULO - MASP 15/03/2007 - 318 inscritos
Biblioteconomia (Valor Econômico 07.03.2007 p. C12).
Entrevista na Rádio Eldorado 700 AM, no dia 14.03.2007 – 15h30.
Bibliotecário em ascensão nas empresas (Gazeta Mercantil, 15.03.2007 p. A1).
Bibliotecário, profissão em alta nas empresas (Gazeta Mercantil, 15.03.2007 p. C9)
Bibliotecas (Diário do Grande ABC - 11/03/07)
Evento no MASP amanhã traz especialistas (Jornal dos Concursos - 14/03/07 )
SANTOS – UNIP – 12/03/2007 - 70 inscritos
Bibliotecários abrem novos mercados de trabalho (A Tribuna, Santos,12.03.2007, p.A1 e A6)
Palestra na UNIP lembra Dia do Bibliotecário (Jornal da Orla - 11/03/07 - pág. 5).
SÃO CARLOS - UFSCAR - 16/03/2007 - 111 inscritos
Em crescimento, mercado de trabalho em Biblioteconomia absorve profissionais (A
Tribuna 07/03/2007 p. 1D)
Evento gratuito com especialistas internacionais comemora o dia do bibliotecário (A
Tribuna 07/03/2007 p. 1D)

Evento gratuito com especialistas internacionais comemora o dia do bibliotecário (A
Tribuna 06/03/2007 p. B2).
Biblioteca Comunitária/UFSCAR. Evento gratuito com especialistas internacionais
comemora o dia do bibliotecário (A Tribuna 11/03/2007 p. 2D)
VARGEM GRANDE DO SUL – Biblioteca Pública – 16/03/2007 - 60 inscritos
Workshop finalizou a programação da semana nacional da biblioteca: palestras e
apresentações estiveram entre as atrações voltadas para crianças, estudantes, educadores e
bibliotecários (Gazeta de Vargem Grande 24.03.2007, p. B1).
TAUBATÉ – UNITAU – 12/03/2007 - 120 inscritos
Evento homenageia o Dia do Bibliotecário ( A Voz do Vale - 10/11/março de 2007)
MARÍLIA – UNESP – 12/03/2007 - 120 inscritos

Palestra para alunos da UNESP/Marília, sobre a atuação do profissional bibliotecário
pela presidente Regina Celi de Sousa.
MAIRINQUE – Centro Social – 30/03/2007 - 106 inscritos
II Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba contou com a presença da
presidente Maria Antonia G. M. Botelho.

NOTÍCIAS
Carta de Brasília do Sistema Conselho Federal e Regionais de Biblioteconomia
em Defesa da Biblioteca Escolar
A carta foi entregue durante reunião com o Dr. André Lázaro, secretario executivo
do Ministério da Educação.
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/arquivos/pdf/biblioteca_escolar.pdf

Doação de Periódicos
O British Council - instituição do governo britânico para assuntos culturais e
educacionais informa que manteve contato com uma instituição britânica interessada em
doar sua coleção de periódicos científicos nas áreas de biociências, farmácia e química.
Informações: Ana Luiza Mattos
Fone: 11 2126 7561 Fax: 11 2126 7564
e-mail: ana.mattos@britishcouncil.org.br
Biblioteca do Senado inaugura Sala de Acessibilidade

A Biblioteca Acadêmica Luiz Vianna Filho, do Senado Federal, inaugurou, no dia 22/03,
a Sala de Acessibilidade, com equipamentos e programas digitais que possibilitarão o
acesso de deficientes ao acervo da instituição. A inauguração faz parte da programação
da 2ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, A diretora da Secretaria de
Biblioteca, Simone Vieira, informou que 10% dos documentos da Biblioteca do Senado
já estão em formato digital, que poderão ser acessados também pela Internet. A intenção
é de que a Casa produza mais de 3 milhões de páginas em português para serem
divulgadas na rede.
http://www.senado.gov.br/sf/biblioteca/eventosalaacessibilidade.asp

Maciel salienta importância da Biblioteconomia para ampliação da democracia

O senador Marco Maciel (PFL-PE) destacou em Plenário, no dia 26/03, a passagem do
Dia do Bibliotecário, ocasião em que o Senado Federal assinou convênios com o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT) para a implantação do projeto da Biblioteca Digital. Com esses
convênios, o acesso dos cidadãos a documentos e informações jurídicas e sobre
jurisprudência será facilitado. O senador disse que “Não se faz um grande escritor sem
antes ter um grande leitor e não se faz um grande leitor sem acesso a uma biblioteca salientou Maciel, para quem a Biblioteconomia facilita o acesso a outros bens culturais”.
Para respaldar seu argumento, Maciel citou o escritor e conterrâneo Gilberto Freyre, que
considerava a educação a prioridade número um em uma sociedade democrática, como
forma
de
proporcionar
o
acesso
aos
demais
bens
culturais.
http://www.senado.gov.br/sf/biblioteca/eventoplenario.asp

Inclusão de duas novas páginas no site da Biblioteca Virtual.
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/sp_turint07.html
(Caminhos do Tietê)
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/sp_turint08.html
(Vale do Ribeira/Circuito das Cavernas)
EVENTOS
Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais – Brasil
Data: 18 a 20 de setembro de 2007
Local: Centro de Convenções Rebouças
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - (portaria 1).
CEP 05403-000 - São Paulo SP - Brasil
Informações: http://www.usp.br/sibi/sibdb/

