BOB NEWS N°028/2007
EVENTOS ORGANIZADOS PELO CRB-8
Curso preparatório para concursos na área de Biblioteconomia (intensivo em
módulos)
7 Módulos:
- Fundamentos teóricos da biblioteconomia
- Organização e tratamento da Informação (2 módulos)
- Recursos e serviços de informação
- Gestão de unidades e de serviços de informação
- Informação Jurídica
- Informática Aplicada à Biblioteconomia
Ínício: 7 julho de 2007 (sábados e domingos)
Período do curso: julho a agosto de 2007
Horário: 09h00-18h00
Valor por módulo: R$ 75,00
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Endereço: rua Maracaju, n.58 (próximo à Estação Ana Rosa, do Metrô) - São Paulo.
Maiores informações: Fone: 50821404 e e-mail: crb8@crb8.org.br
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
NOTÍCIAS
Cipedya lança Biblioteca Digital Aberta
No Cipedya, usuários podem disponibilizar gratuitamente documentos digitais em 5.126
áreas do conhecimento e criar sua própria biblioteca digital.
Criar um portal onde professores, acadêmicos, pesquisadores e usuários em geral possam
disponibilizar à comunidade, de forma simples e organizada, qualquer documento digital,
sejam textos de todos os tipos (artigos, teses, monografias, apostilas etc), apresentações ou
planilhas. Este foi o objetivo que levou à criação do Cipedya (http://www.cipedya.com/).
O Cipedya é uma biblioteca colaborativa de documentos digitais, de uso gratuito,
associada a uma interface de busca similar aos mecanismos de busca tradicionais.
O Cipedya se alinha a iniciativas como Movimento Acesso Aberto
http://www.acessoaberto.org/ (Open Acces Iniciative) e Creative Commons
http://creativecommons.org/, entre outros grupos que defendem uma mudança nos
paradigmas tradicionais de difusão do conhecimento nas artes e nas ciências na era digital.
O Cipedya também compartilha dos princípios e práticas do que convencionou-se chamar
Web 2.0, especialmente no que se refere ao aproveitamento da inteligência coletiva e a
visualização da web como plataforma.
Saiba mais: http://www.cipedya.com/

Base referencial de revistas de Biblioteconomia e Ciência da Informação
O projeto compreende a construção, análise e avaliação de uma base de dados referenciais
de periódicos nacionais da área de Ciência da Informação - BRAPCI - cujo objetivo é
subsidiar o projeto Análise bibliométrica das tendências na pesquisa em informação no
Brasil e Espanha, registrada em fontes nacionais e internacionais, firmado entre a
Universidade Federal do Paraná e a Universidad Carlos III de Madrid, contando com a
participação de professores do Departamento de Ciência e Gestão da Informação e do
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Com esse propósito, foram identificados os títulos de periódicos da área de Ciência da
Informação e indexados seus artigos, constituindo a base de dados referenciais BRAPCI,
ambientada no programa ProCite 5 - gerenciador de bases de dados desenvolvido pelo
Institute of Scientific Information (ISI).
Atualmente disponibiliza referências e resumos de 4000 textos publicados em 25
periódicos nacionais - publicadas somente no Brasil - impressos e eletrônicos da área de
Ciência da Informação. A base está sendo utilizada para análises de distribuição temática
dos artigos registrados, de autoria e de identificação das propostas metodológicas.
Mais informações: http://www.decigi.ufpr.br/basebres/
Carreira de Biblioteconomia em destaque na Jovem Pam
Coordenadora do Curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília foi entrevistada
pela Rádio Jovem Pam no dia 22 de junho de 2007. A entrevista abordou questões como
as disciplinas ministradas durante o curso, as oportunidades de estágio, o salário e a
carreira de bibliotecário.
Mais informações: http://www.virgula.com.br/vestiba/interna.php?id=318
PontodeAcesso novo periódico do Instituto de Ciência da Informação (ICI) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
PontodeAcesso é uma publicação semestral do ICI/UFBA e tem como finalidade divulgar
estudos, pesquisas, ensaios, resenhas e outros tipos de produção acadêmica, no campo da
Informação. Há particular interesse em materiais oriundos da Biblioteconomia,
Arquivologia e Ciência da Informação. Fonte: AERJ - ARQUIVO DE NOTÍCIAS,
17/06/2007, postado por Carlos Frederico
A URL da revista é: http://www.pontodeacesso.ici.ufba.br

Destaque desse mês na Biblioteca Virtual: Festas Juninas
Confira no site da Biblioteca Virtual (www.bv.sp.gov.br) o destaque do mês sobre "Festas
juninas", com as origens deste festejo, simpatias, receitas, letras de músicas, entre outras
pontos abordados.
Acesse: www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/bv_destaque.html
OUTROS EVENTOS
Festa Junina da Vila Buarque
Data: 29 de junho de 2007 das 18h00 as 22h00
Show: IVAN VILELA - Viola Caipira + "Causos" - das 18h30 as 20h00
Quadrilha / Barracas / Brincadeiras / Correio Elegante / Comidas / Bebidas / Forró
Local: Praça Rotary da Biblioteca Monteiro Lobato ( Rua: General Jardim 485 - SP)
Palestra - "Bibliotecas como verdadeiros oásis?. Conceitos de marketing e de
gerenciamento voltados ao usuário"
da Dra. Hannelore Vogt, diretora da Biblioteca municipal de Würzburg (Alemanha).
Biblioteca vencedora do prêmio "Biblioteca do ano 2003" e internacionalmente conhecida
como uma biblioteca gerenciada com sucesso e principalmente orientada ao cliente.
Data: 29 de junho de 2007 às 19h00 (evento gratuito)
Local: PUC-PR, Auditório Maria Montessori
Realização: Goethe-Institut Curitiba, PUC- Paraná e Conselho Regional de
Biblioteconomia/Paraná
Informações: 41-3262-8244
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

Palestra: A busca por excelência e qualidade na prestação de serviços em bibliotecas
urbanas - experiência da Biblioteca Estadual de Berlim
Data: 05 de julho de 2007, às 9h30
Memorial da América Latina - São Paulo
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 Portões 1 e 5 (Entrada franca)
biblioteca@saopaulo.goethe.org
Tel. 11 3088 4288
Seminário Biblioteca: Lugar da Informação e do Diálogo cultural
Palestras
"A busca por excelência e qualidade na prestação de serviços em bibliotecas públicas experiências da Biblioteca Estadual de Berlim" - Dra. Cláudia Lux, Presidente da IFLA
(International Federation of Libraries Association).
"A cooperação entre bibliotecas brasileiras no acesso à informação: cenário das
bibliotecas tradicionais às digitais" - Profª Rosaly Favero Krzyzanowski - FAPESP
Data: 07 de Julho de 2007 , Horário: 9h00 às 13h00
Local: Salvador-BA - Teatro do Goethe-Institut (ICBA)
Inscrições: bibl@salvadorbahia.goethe.org /
SNDIJ - Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica
Data: 08 a 11 de Julho
Local: Auditório Ministro Pereira Lira, no TCU, Brasília - DF.
Informações:
http://www.abdf.org.br/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=114&It
emid=60
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
ENEBD 2007 - XXX Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia,
Documentação, Ciência e Gestão da Informação
TEMA: "Atuação inovadora na Geração, Uso e transferência da Informação"
Data: 22 a 28 de julho de 2007
Local: UFSCAR - São Carlos
PÚBLICO: Estudantes de Graduação, Pós-graduação e Profissionais
Informações: site: www.ufscar.br/enebd2007 e e-mail: enebd2007@yahoo.com.br

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
Data: 18 a 20 de setembro de 2007
Local: Centro de Convenções Rebouças
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - portaria 1 - São Paulo
Informações: http://www.usp.br/sibi/sibdb
III Encontro de Arquivos Científicos
Data: 26 e 27 de setembro de 2007
Informações: www.mast.br ou www.rb.gov.br ou www.aab.org.br
5ª Jornada Norte/Nordeste de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Tema: Bibliotecário e as Organizações: gestão da informação e do conhecimento para
tomada de decisão.
Data: 24 a 27 de outubro de 2007
Local: Recife - Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET-PE
Informações: http://www.apbpe.org.br

