BOB NEWS N°027/2007
EVENTOS ORGANIZADOS PELO CRB-8
Ação Cultural em Centros de Informação
Docente: Maria Helena T.C. de Barros, livre-docente em Disseminação da Informação
Datas: junho: 30; julho: 14, 21, 28 e agosto: 04, 11, 18, 25 (8 encontros)
Local: CRB/8, Rua Maracaju, n. 58 (próximo Metrô Ana Rosa)
Horário: 9h00– 13h00 (total 30 h)
Inscrições: CRB/8 - tel/fax: (11) 5082-1404 e-mail: crb8@crb8.org.br
Programa: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=204
Curso preparatório para concursos na área de Biblioteconomia (intensivo em
módulos)
Módulos:
- Fundamentos teóricos da biblioteconomia
- Organização e tratamento da Informação
- Recursos e serviços de informação
- Gestão de unidades e de serviços de informação
- Informação Jurídica
Duração: 6 semanas
Período do curso: julho a agosto de 2007 (aulas diárias, de 2a. a 6a. feira)
Início: julho/2007
Turmas: de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00 ou aos sábados, das 09h00-18h00
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Endereço: rua Maracaju, n.58 (próximo à Estação Ana Rosa, do Metrô) – São Paulo.
Fone: 50821404 e e-mail: crb8@crb8.org.br
Valor por módulo: R$ 75,00
Depósito: CEF - Ag. 1370 - Operação 006 - Conta Corrente: 00500137-9
Vagas limitadas: 40 por turma (mínimo de 20 alunos até 03 dias antes do início do módulo)

Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=205
Sinalização de Bibliotecas em Interface ao Serviço de Referência: enfoque técnico /
educativo / social
Docência: Profa. Maria Cristina Soares Gomes (Univ. Mackenzie - Comunicadora Visual
– 13 anos de experiências em bibliotecas públicas, SP).
Coordenação: Profa. Dra. Neusa Dias de Macedo
Local : CRB-8 -. Rua Maracaju, 58 , Vila Mariana, SP. Fone:. 11 - 50821404
Participantes: 25 (mínimo 15)
Horas-Aula: 12 horas (sendo 8 horas presenciais)
Data: 18 de agosto de 2007
Horário: 08h30 às 12h00 / 13h00 às 17h30
Valor: R$ 60,00
Depósito: CEF - Ag. 1370 - Operação 006 - Conta Corrente: 00500137-9
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=203

OUTROS EVENTOS
Reunião do Grupo de Usuários Microisis - SPisis
Data: 27 de junho de 2007 às 14h30
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana - São Paulo
Estação Ana Rosa do Metrô (saída Conselheiro Rodrigues Alves, seguir até a Rua Cubatão
1066, virar à esquerda na Rua Ambrosina de Macedo, após a direita - Rua Maracaju).
Contato no CRB-8: Ellen – fone: 5082-1404
Seminário - Organização e Automação de Documentos (GED, WORKFLOW) e
Assinatura / Certificação Digital
Data: 28 de junho de 2007
Local: Auditório Vento Haragano
Horário: 08h30 as 14h00
Endereço: Av. Rebouças 1.001
Cidade: São Paulo - SP
Inscrições e Informações: Novatec LaserFiche www.novateccorp.com

Fone: 11-5093-2002 – com Srta. Leonice Martins.
E-mail: leonice.martins@novateccorp.com
XXII CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Tema Central: Igualdade e diversidade no acesso à informação: da biblioteca tradicional à
biblioteca digital
Data: 08 a 11 de julho de 2007
Local: Brasília/DF - Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Mais informações: http://www.febab.org.br/XXII_CBBD/xxii_cbbd.html
16º COLE - Congresso de Leitura do Brasil
Data: 10 e 13 de julho de 2007
Local: Centro de Convenções da UNICAMP, Campinas, SP
Informações: http://www.alb.com.br/pag_cole.asp
18.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil
Data: 16 de julio al 3 de agosto de 2007
Local: Buenos Aires - Argentina
Tema: “Libros a la vista”
Un espacio destinado a los chicos, como un aporte para su formación cultural y educativa,
posibilitando la transmisión de auténticos valores en un ambiente de alegría y
entretenimiento.
Informações: http://www.el-libro.org.ar/
18.as Jornadas de Formación e Intercambio “Mediadores a la vista”
Data: 26 y 27 de julio de 2007
Local: Buenos Aires - Argentina
Destinadas a docentes de todos los niveles, bibliotecarios, estudiantes, profesionales del
área de la salud, de la educación especial y agentes de espacios comunitarios.
Informações: http://www.el-libro.org.ar/18infantil/html/18jornadas.html
SIBDB - Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais Brasil (prorrogado prazo
para submissão de trabalhos)
Data: 18 a 20 de setembro de 2007
Local: Centro de Convenções Rebouças
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - portaria 1 - São Paulo
Prazo de Submissão - até 15/06/2007
Período de avaliação - até 13/07/2007

Divulgação dos resultados - 18/07/2007
Envio da versão final - 30/07/2007
Informações: http://www.usp.br/sibi/sibdb
III Encontro de Arquivos Científicos
Data: 26 e 27 de setembro de 2007
Prazo para entrega de resumos: 30 de junho de 2007
O Museu de Astronomia e Ciências Afins e a Fundação Casa Rui Barbosa estão
promovendo o 3 Encontro de Arquivos Científicos a ser realizado no auditórios da
Fundação nos dias 26 e 27 de setembro de 2007. O evento visa promover o debate em torno
do tema e o intercâmbio entre profissionais e estrangeiros. A programação do evento será
divulgado posteriormente.
Informações: www.mast.br ou www.rb.gov.br ou www.aab.org.br ou pelos telefones:
(21)2507-2239 e 3852-32551
NOTÍCIAS
Microsiga e editoras criam sistemas para copiar livros
A prática de copiar páginas ou livros inteiros, em máquinas "xerox" espalhadas dentro e
fora das universidades, faz parte da rotina de professores e alunos e tem ajudado a derrubar
as vendas desse tipo de publicação.. Entre 1995 e 2005, o setor encolheu 35%, para 19,9
milhões de exemplares vendidos. Para tentar reverter esse quadro, dois sistemas, parecidos
entre si, estão chegando ao mercado. Ambos visam a venda do conteúdo de forma
fracionada (por capítulo) e a um preço competitivo quando comparada ao "xerox" - que
custa entre R$ 0,10 e R$ 0,15 por página. Para os alunos, a tecnologia de impressão por
capítulo resolve problemas como o preço de capa do livro, considerado alto por parte dos
estudantes; títulos adotados pelos professores que estão esgotados nos catálogos das
editoras; e, principalmente, a própria necessidade dos alunos, que às vezes precisam ter
acesso apenas a uma fração do conteúdo de uma obra. Para o negócio editorial, a impressão
por capítulo pode ser a chance de reverter a queda das vendas de livros técnico-científicos.
Fonte: Valor Econômico, 19/06/2007
Biblioteca Sempre Um Papo 2007
No dia 18 de junho, foi feito o lançamento do projeto Biblioteca Sempre Um Papo 2007,
que vai adotar seis bibliotecas comunitárias de Belo Horizonte, Nova Lima e Itabirito, em
Minas Gerais. Na ocasião, a escritora Adriana Falcão oficializará a doação de três mil livros
para as bibliotecas comunitárias da cidade. O projeto busca a inclusão e transformação
social através da leitura. Tem entre seus objetivos atualizar o acervo das bibliotecas e

chamar a atenção das comunidades para a importância da biblioteca de bairro. Informações
sobre o evento pelo telefone (31) 3261-1501. A Biblioteca Sempre Um Papo
(Democratização do acesso) do PNLL.
Íntegra: http://www.vivaleitura.com.br/pnll2/mapa_show.asp?proj=330
Campanha: Participe da elaboração do Guia de Bibliotecas da 1ª Região
O Conselho Regional de Biblioteconomia - 1ª Região (CRB-1) pretende publicar em 2007
o Guia impresso de Bibliotecas da 1ª Região (DF, GO, MT, MS), com a colaboração da
Biblioteca Luiz Viana Filho, do Senado Federal.
O Guia disponibilizará informações básicas sobre as bibliotecas cadastradas no CRB-1, tais
como: nome, instituição mantenedora, informações para contato, horário de funcionamento,
serviços e produtos oferecidos, e área de cobertura do acervo.
Esta será uma ótima oportunidade de sua biblioteca ganhar uma maior visibilidade.
Divulgue sua biblioteca! Participe!
Para cadastrar sua biblioteca no CRB-1, acesse:
http://www.crb1.org.br/noticias/noticiascampanha.htm#
Lembramos que apenas as bibliotecas da 1ª Região (DF, GO, MT, MS) é que poderão
preencher o cadastro.
Roda Viva na Internet
FAPESP e TV Cultura criam portal que dará acesso às transcrições integrais das mais de
mil entrevistas realizadas pelo programa Roda Viva nos últimos 21 anos. Iniciativa foi
viabilizada no âmbito do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas.
Íntegra: http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=7292

