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BOB NEWS
Lançamento da Revista CBRCBR-8 Digital
Você é nosso convidado especial!
Pode agendar: dia 11 de julho, sexta-feira, às 19h00.
Será o lançamento da Revista Digital CRB-8, na sede do CRB-8, na rua
Maracaju, 58, na Vila Mariana,
a alguns minutos da estação do Metrô Ana Rosa.
Confirme sua presença por e-mail crb8@crb8.org.br ou pelo tel. 50821404

Boletim Eletrônico do sistema CFB e CRBs
O Conselho Federal de Biblioteconomia lançou a primeira edição do
Boletim Eletrônico em 13 de junho.
Leia em www.crb8.org.br

Vereador publica edição especial sobre Dia dos Bibliotecários
O vereador Antonio Goulart (PMDB) lançou um Boletim Informativo
(quatro páginas, todo colorido) para registrar a primeira sessão solene
em homenagem ao Dia do Bibliotecário, que aconteceu dia 14 de março.
Autor da Lei 14.552, o vereador sugeriu que a data fosse incluída no
Calendário Oficial de Eventos do Município de São Paulo.
Acesse o boletim em www.crb8.org.br

Criado o Curso de Arquivologia da UFMG
A Escola de Ciência da Informação da UFMG acaba de criar o curso de
Bacharelado em Arquivologia, com início previsto para março de 2009.
O curso criado com recursos do REUNI foi estruturado a partir de um
tronco comum ao currículo do curso de Biblioteconomia, num esforço
conjunto de todos os professores da ECI/UFMG, incluindo atividades
acadêmicas centradas em temáticas/objetos, presentes em ambos os
domínios.

Homenagem a Ignácio de Loyola Brandão
A Escola Estadual Augusto César, no bairro São José, em Araraquara,
prestou homenagem ao escritor Ignácio de Loyola Brandão, dando seu
nome à biblioteca da unidade. Na ocasião, o escritor afirmou: "Não há
alegria maior para um escritor do que ter seu nome associado a uma
biblioteca"
Diário Oficial do Estado (17 junho 2008)
Leia íntegra em www.crb8.org.br

MEC disponibiliza conteúdos pedagógicos digitais em novos sites
voltados para o professor
Duas ferramentas virtuais que podem modernizar o aprendizado em sala
de aula foram lançadas pelo Ministério da Educação: o Banco
Internacional de Objetos Educacionais e o Portal do Professor. O
objetivo é inserir conteúdos pedagógicos digitais, como vídeos,
animações, arquivos de áudio e texto, no cotidiano da escola. O projeto
é parte do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) e do
programa Banda Larga nas Escolas, que prevê a instalação de internet
rápida em todas as escolas urbanas até 2010. O acesso aos sites é livre
para professores de escolas públicas ou particulares.
Acesse: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ e
http://objetoseducacionais.mec.gov.br

Arquivo do programa Roda Viva está disponível na web
Um novo canal de pesquisa na Internet, o “Memória Roda Viva”, está
disponível para consultas a partir do dia 16, nos sites
www.tvcultura.com.br/rodaviva ou www.rodaviva.fapesp.br. Voltado
para estudantes, professores e público em geral, e tendo como objeto o
acervo do programa Roda Viva, da TV Cultura, o projeto é uma iniciativa
conjunta da Fundação Padre Anchieta, da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).
Inicialmente, o site disponibilizará, na íntegra, 205 entrevistas com
personalidades dos mais diversos segmentos, incluindo ciências, cultura,
economia, esporte e política.
Saiba mais http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=95857

Rede promove
promove a troca de livros pelo mundo
Com o objetivo de transformar o mundo todo em uma grande biblioteca,
surgiu o “okcrossing”: rede literária sem fronteiras que promove a
leitura por meio de trocas de livros. Criado em 2001, nos Estados
Unidos, o projeto foi baseado no Where’ s George? (em português, Onde
está George?), movimento que rastreava, a partir do número de série,
notas de dólares por meio da Internet. “Você podia descobrir o trajeto e
a história daquela nota. Isso virou uma mania nos Estados Unidos e um
americano quis fazer a mesma coisa com os livros”, conta a gestora de
zonas Bookcrossing, Helena Castello Branco.
Para isso, foi criado o site Bookcrossing. Por meio da página, os
membros podem se comunicar e compartilhar livros sem o empecilho
dos limites geográficos.
A rede está presente em mais de 140 países, tem 680 mil membros e 5
milhões de livros cadastrados. No Brasil desde 2001, a comunidade hoje
conta com cerca de 4.100 membros espalhados por todos os estados do
país.
A troca de livros é feita geralmente pela Internet, mas há também as
chamadas zonas de bookcrossing.
Leia íntegra em http://aprendiz.uol.com.br/content/bredrutitr.mmp

SP abre inscrições para concurso de literatura
Já começou, em São Paulo, a movimentação em torno do Prêmio São
Paulo de Literatura, lançado pela Secretaria da Cultura. O evento,
destinado a escritores e editores, tem prêmios tentadores. Dois
escritores selecionados receberão, cada um, R$ 200.000,00. Inscrições
até o dia 25 de julho.
Saiba mais http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=95944

Prêmio Vivaleitura tem inscrições
inscrições abertas até 8 de julho
Escolas, bibliotecas e outras instituições podem inscrever, até 8 de
julho, projetos que incentivem e desenvolvam a leitura entre crianças,
jovens e adultos. A 3ª edição do Prêmio Vivaleitura vai distribuir R$ 90
mil aos vencedores e tem como objetivos a democratização do acesso e
o estímulo à leitura, a formação do cidadão, a valorização do livro e o
apoio à criação e às produções literárias.
O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis na página
eletrônica do prêmio http://www.premiovivaleitura.org.br

ARTIGOS
1) A formação de uma biblioteca
Renato Muniz Barretto de Carvalho é geógrafo, professor universitário
em Uberaba, e escreveu no Jornal de Uberaba (17 junho) sobre a
importância das bibliotecas e dos bibliotecários: “...a presença de
leitores fazem das bibliotecas lugares mágicos. Num curto espaço de
tempo elas mudaram muito. Hoje, contam com pessoal especializado, os
bibliotecários, com formação específica na área, contam com atualizados
recursos de informática, que substituíram os antigos fichários;
modernizaram-se, mas continuam verdadeiros templos onde estão os
tesouros que deviam interessar a todos os indivíduos”.
Leia íntegra em:
http://www.jornaldeuberaba.com.br/?MENU=CadernoA&SUBMENU=Opi
niao&CODIGO=22965

2) A Internet emburrece?
O jornalista Gilberto Dimenstein escreveu na Folha de São Paulo (15
junho) sobre a interferência das redes na formação dos estudantes.
Comenta: “É sabido que muitos alunos, na hora de fazer as lições,
montam uma colagem de textos encontrados na internet. "Estão
perdendo o hábito de ler um livro inteiro e fazer um resumo".
Leia íntegra em http://aprendiz.uol.com.br/content/nemijeueue.mmp

3) A cultura no sistema penitenciário brasileiro
A advogada Maria Cláudia Cabral, pós-graduada em Direito Público
(Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal), assessora da
Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, responsável pela
articulação e integração do Programa Mais Cultura com o Programa de
Segurança Pública com Cidadania/MJ (Pronasci), defende em artigo
(publicado no site “Congresso em Foco” em 18 de junho) investimentos
para o sistema carcerário e sugere:
“Ações de leitura são fundamentais, pois livros são portas para o
mundo, abertas para o sonho, o lúdico, o imaginário. Livros podem
trazer luz à escuridão e à solidão das celas. Num sistema em que boa
parte dos ‘clientes’ é analfabeto(a) ou analfabeto(a) funcional, importa
agregar a Pontos de Leitura ou bibliotecas ações de alfabetização,
dentro da lógica de protagonismo daqueles que melhor conhecem o
sistema e suas necessidades – os próprios apenados – por meio da
decisão e da escolha de títulos e de linguagens culturais.

Com isso, estabelece-se – ou pelo menos se aumentam as chances de
estabelecer – a co-responsabilidade pelos materiais usados.”
Leia íntegra em
http://congressoemfoco.ig.com.br/DetForum.aspx?id=22843

Unifesp lança editora
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) lançou sua editora
durante abertura de congresso científico no campus Vila Clementino. A
linha editorial da Editora Unifesp é norteada pelo compromisso com a
publicação de livros de qualidade, editados para que tanto o público
geral quanto os estudantes brasileiros tenham à sua disposição textos
voltados à realidade em que estão inseridos.
Mais informações em
http://dgi.unifesp.br:80/comunicacao/noticias.php?cod=6510

Escolha do livro didático do ensino médio termina neste domingo
A menos de uma semana para o fim da escolha dos livros didáticos para
o nível médio, que vai até domingo, 22, apenas 11% das 17.611
instituições públicas de ensino do país optaram pelas obras que irão
utilizar no próximo ano letivo. Cada escola recebeu do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via Correios, uma carta
registrada com login e senha para efetuar a escolha dos livros pela
internet na página eletrônica da autarquia.
Leia íntegra em
http://portal.mec.gov.br:80/index.php?option=com_content&task=view
&id=10720

Senado aprova a abertura de 53.257 vagas
Dia 17, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado
Federal, aprovou o Projeto de Lei da Câmara 91/08, o qual cria vagas
nas Instituições Federais de Ensino Superior e de Educação Profissional
e Tecnológica, vinculadas ao Ministério da Educação. O PL foi originado
dos projetos nº 3127 e 3128/2008, os quais criam mais de 500 vagas
para bibliotecarios e 150 para auxiliares de biblioteca. O projeto tramita
em regime de urgência no Congresso Nacional e segue para aprovação
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para
posteriormente, ser encaminhado para o Plenário.
Fonte: Jornal dos Concursos & Empregos
http://jcconcursos.uol.com.br

OUTROS ESTADOS
ES – Biblioteca Móvel
A Biblioteca Móvel é um veículo equipado com todo o aparato físico e
técnico de uma biblioteca que já está atendendo os bairros de Nova
Rosa da Penha e Bandeirantes, em Cariacica; Vila Nova de Colares e
Central Carapina, em Serra; Terra Vermelha, em Vila Velha; e Bairro da
Penha, em Vitória.
A iniciativa leva aos moradores o direito ao prazer de ler, de se
informar, de se deixar levar pela fantasia e pela imaginação. Já atraiu
mais de 800 associados, sendo que 90% do público são crianças. A
média diária de empréstimo chega a 40 livros.
A Biblioteca Móvel está inserida no projeto ‘Leia Espírito Santo’, que será
desenvolvido também nas 592 bibliotecas escolares da rede estadual de
ensino. A meta do projeto para este ano inclui a capacitação de 30%
dos 22 mil professores. Em 2009 a meta é capacitar 50% e até 2011
preparar todos os professores da rede estadual.
Portal Fator Brasil (18 junho)

MA – De olho na formação dos pequenos leitores
É hora de festejar. Há duas décadas, a idéia do Livro na Praça foi
plantada no coração do Centro Histórico de São Luís e até hoje continua
a frutificar na forma de ávidos pequenos leitores que descobrem o
prazer de ler e exercitam a vivência do saber a cada edição do projeto
nas comunidades da Ilha.
E a iniciativa se renova a partir do estímulo à leitura, por meio de
atividades lúdicas, 20 anos após a primeira edição, a 2 de abril de 2008.
Como atrações, além do acervo de mais de mil livros, teatro, jogos
educativos, contadores de histórias, brincadeiras e muito mais. A
bibliotecária Rosa Lima esta a frente do trabalho.
http://imirante.globo.com/plantaoi/plantaoi.asp?codigo1=167928

MT – Sinop é contemplada por programa da Fundação Biblioteca
Nacional
A Prefeitura de Sinop foi novamente premiada na área educacional.
Desta vez por um projeto apresentado pela Secretaria Municipal de
Educação (SME), para participação no Programa Livro Aberto,
promovido pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN).
O projeto encaminhado foi de modernização do acervo literário da
biblioteca. Com a contemplação a Biblioteca Municipal Sinop ganhará
novos livros, computadores, estantes e vários benefícios relacionados à
estrutura.

Sinop foi o único município do Mato Grosso que apresentou o projeto e
preencheu os requisitos solicitados pela FBN e pelo Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas (SNBP). Entre os requisitos estava: instalação e
espaço físico adequado de fácil acesso para comunidade, acervo,
população do município e número de alunos.
Site: Só Notícias (16 junho)

PR – Biblioteca é presente do 48º aniversário
A Secretária de Cultura Vera Mussi inaugurou a Biblioteca Cidadã
Professora Edna Rebussi de Almeida, de Maria Helena (PR). A
inauguração faz parte das festividades do 48º aniversário do município.
O projeto da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a
Biblioteca Pública do Paraná, beneficiará até o fim do ano 105
municípios em todo o Estado. Em Maria Helena, a biblioteca reúne
cultura e tecnologia e concentra, no mesmo espaço, acervo de quase 2
mil livros e um telecentro, com cinco computadores com acesso à
Internet em um prédio de 180 m², que também possui salão
comunitário, espaço cívico e de recreação. Com a inauguração desta
unidade, agora são 54 os municípios que já receberam a Biblioteca
Cidadã.
“Uma biblioteca é uma conquista. Com ela podemos descortinar o
mundo das idéias e do pensamento. Tenho certeza que todos vão ficar
encantados”, disse Vera Mussi.
http://www.ilustrado.com.br/noticias.php?edi=130608&id=00000015

RJ – Biblioteca Popular de Botafogo será reaberta com diversas atividades
A Biblioteca Popular de Botafogo foi reaberta nesta sexta-feira, às 9h30,
homenageando o escritor Machado de Assis, patrono do espaço. A
Biblioteca Popular de Botafogo foi instalada em 1956, na Rua Farani,
com acervo de mais de 1.600 livros. Em função da sua localização,
próxima a diferentes escolas, a biblioteca logo foi reconhecida pela
comunidade como um espaço de promoção da leitura. A expansão da
biblioteca demandava a sua transferência para um imóvel maior. Em
1969, o equipamento passou a funcionar em outra casa, número 53, na
Rua Farani, uma edificação neo-clássica de 1929, onde está instalada
até hoje.
Site: JB Online (17 Junho)

RJ – Biblioteca de Copacabana visita escolas de Ensino Fundamental
O projeto social Escola Amiga, da Biblioteca Popular Municipal Carlos
Drummond de Andrade, de Copacabana, prosseguiu com a série de
visitas a escolas municipais de Ensino Fundamental, para estimular
entre seus alunos o gosto pela leitura.
A Biblioteca de Copacabana está à disposição do público em sua nova
sede, na Rua Sá Ferreira, 80, com o telefone 2227-0783, para consulta
e empréstimo gratuitos de livros e outras atividades abertas aos
interessados.
Site: JB Online (16 junho)

EVENTOS
SÃO PAULO
Palestra: A desconstrução da linguagem
Sábado, 21, às 14h, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.
A iniciativa é ministrada pela professora da Universidade Guarulhos
(UNG) e mestranda em Ciências da Religião pela PUC/SP, Deise Mara
Ramos Pombo. A entrada é gratuita.
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato: Rua João Gonçalves, 439
(Centro), Guarulhos
Mais informações: 6408-3767 e 6409-1355.
Fonte: Guarulhos Web (18 junho)
Imersão em Inglês na Pousada Vila Juquehy
(Vagas limitadas)
Data: 20, 21 e 22 de junho de 2008.
Local: Pousada Vila Juquehy - São Sebastião- Litoral Norte.
Informações: sdscons@netsun.com.br /
www.pousadavilajuquehy.com.br
Projeto "Como Fazer" – Oficina 04/2008
"Como fazer projetos e organizar arquivos de história oral", ministradas
pelas docentes Yara Aun Khoury e Simone Silva Fernandes, da PUC-SP.
Data: 23 e 24 de junho de 2008, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às
16h30
Carga Horária: 16 horas-aula
Local: Centro Paula Souza - Escola Técnica Estadual Parque da
Juventude – Auditório
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana - Estação Carandiru do Metrô
http://www.etecparquedajuventude.com.br
Informações: http://www.arqsp.org.br/2008oficina4.htm

Reunião do Grupo de Usuários Microisis - Gratuita
Data: 25 de junho de 2008, às 14h00
Temas: 14h00 - Demonstração de um sistema automatizado para envio
de Clippings automático por e-mail (DSI).
15h00 - Organização e Tratamento de Arquivos Digitais em Servidores Parte 2
16h00 - Como montar projetos para a automação de Bibliotecas e
Centro de
Documentação
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana/SP
Descer na Estação Ana Rosa do Metrô, saída Conselheiro Rodrigues
Alves, seguir até a Rua Cubatão n.1066, virar à esquerda na Rua
Ambrosina de Macedo e à direita.
Práticas de Gestão da Informação e do Conhecimento
Data: 5 de julho de 2008, das 8h30 às 15h00
Local: Faculdade Dehoniana
Av. Francisco Barreto Leme, 550 - Vila São Geraldo – Taubaté/SP
Informações: (12) 3672-3853 / joaobosco@jbro.com.br
20° Bienal Internacional do Livro
Até 24 de agosto de 2008, das 10h00 às 22h00.
Local: Parque de Exposições Anhembi – São Paulo
Informações:
http://www.feirabienaldolivro.com.br/2008/codigo/home.asp?resolucao
=1024
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da
Informação
Promovido pela ANCIB (em São Paulo)
Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
da ECA/USP
Tema central: Diversidade cultural e Políticas de informação
Data: 28 de setembro a 1 de outubro.
Informações: http://www.enancib2008.com.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
e-mail: snbu2008@unicamp.br

OUTROS ESTADOS
ESPÍRITO SANTO
Interlogos ES 2008
Seminário sobre A Gestão dos Saberes e do Conhecimento na
Inovação e Desenvolvimento Sustentável
Data: 26 e 27 de junho
Local do Evento: FAESA (auditório) Av. Vitória – Vitória/ES
Horário: 9h às 18h
Informações: (27) 3223-4537 (14h às 18h) (27) 9907-5955 ou (27)
9249-2367
ou e-mail: interlogos2008es@gmail.com
PARANÁ
Mestrado Profissional em Gestão da Informação (pós-graduação)
Local: Londrina/PR.
Período: 8 de agosto de 2008
Inscrições até 30 de maio de 2008
Informações tel.: +(43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);
e-mail: mpgi@uel.br
www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm
RIO DE JANEIRO
Curso: Bibliotecas Digitais - Versão 5.0 - 11/2007
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 21 a 24 de julho de 2008, das 13h00 às 18h00
Endereço: UniverCidade – Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca).
Inscrições: Datacoop – Rua da Quitanda, nº 19 – sala 401 – Centro
e-mail: wilsy@datacoop.com.br
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS
Período: 14 a 16 de setembro de 2008
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um
Diálogo França-Brasil
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais
de Saberes e Informação – MUSSI
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du
Vaucluse
Local: Rio de Janeiro/RJ
Período 4 a 7 de novembro
Prazo para envio dos trabalhos 30 de junho.
Informações http://extralibris.org/ci

OUTROS PAÍSES
Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y
Documental
Planes de Emergência
Data: 14 a 18 de julho de 2008
Local: Centro Cultural de España en San Salvador (El Salvador)
Informações:
http://143.107.73.105/crescer/noticias/CURSOELSALVADOR.doc
VI Coloquio Iberoamericano "Del Papiro a la Biblioteca Virtual"
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas / Havana – Cuba.
Informações:
http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
DICAS
Livros de Biblioteconomia
A FEBAB tem vários títulos da área para venda.
Informações: febab@febab.org.br
Loja Virtual ACERVO
A ACERVO disponibiliza em sua Loja Virtual www.acervo.srv.br/loja
livros NOVOS e USADOS das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e
Documentação. Alguns livros estão com PREÇO ESPECIAL. Visite e
aproveite.
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