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BOB NEWS
11 de julho: CRBCRB-8 lança Revista Digital
Com periodicidade quadrimensal, a Revista CRB-8 Digital será lançada
no dia 11 de julho (sexta-feira) a partir das 19h00 na sede da entidade.
A primeira edição da Revista terá como tema central: “Criatividade e
Inovação”. A coordenadora do projeto, Emília da Conceição Camargo,
define a revista como um fórum para divulgação, discussão e
percepção: “será ideal para que os profissionais se vejam, se
reconheçam e se valorizem”.
CRB-8: 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

BIBLIOTECA ESCOLAR
Prorrogadas inscrições para o Prêmio Laura Russo
Você ainda tem tempo para enviar o seu trabalho e concorrer ao Prêmio
Laura Russo.
Neste ano o tema será: "Biblioteca escolar: singular no presente, plural
no futuro". Podem concorrer bibliotecários de instituições públicas,
privadas e do terceiro setor, discentes e docentes, nas duas categorias:
Profissional e Trabalhos Acadêmicos. Inscrições até 15 de julho.
Os trabalhos devem ser endereçados à Comissão Permanente de
Divulgação e enviados por correio, e-mail crb8@crb8.org.br, ou
entregues pessoalmente na sede do CRB-8.
Regulamento em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=409

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de
Biblioteca Escolar
A Comissão de Educação e Biblioteca Escolar do CRB-8 está organizando
o Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário de
Biblioteca Escolar, com apoio institucional da International Association of
School Librarianship (IASL – América Latina e Caribe).
Segundo a coordenadora da Comissão Maria Helena T.C. de Barros,
“será uma comemoração digna para celebrar a biblioteca escolar no ano,
no mês e no dia em que internacionalmente é destacada a sua
importância para a educação e formação do leitor e do usuário da
informação, para a cidadania e para o seu desenvolvimento”.
Os eventos acontecerão nos dias 21 e 22 de outubro na cidade de São
Paulo. Estarão presentes especialistas brasileiros e de diversos países da
América e da Europa. Imperdível.

CRBCRB-8 parabeniza iniciativa do jornal “Agora São Paulo”
O jornal “Agora São Paulo”, jornal diário do grupo Folha da Manhã (que
substituiu o Folha da Tarde), publicou na seção “Vigilante Agora” do
último dia 22 matéria intitulada “Biblioteca não abre nos escolões de
Kassab” na qual a repórter Tharsila Prates descreve a situação de dez
unidades do Centro Educacional Unificado (CEU) constatando que
somente em uma havia biliotecário.
No dia 12 de maio, o repórter Talis Mauricio, também da equipe,
escreveu sobre a precariedade de 10 bibliotecas escolares de São Paulo
testemunhando que algumas funcionavam em locais impróprios, em sala
de vídeo ou em sala de materiais de limpeza.
Leia as matérias e a carta enviada pelo CRB-8, publicada pelo jornal,
em: www.crb8.org.br

Centro Acadêmico de Biblioteconomia da UnespUnesp-Marília lança site
O Centro Acadêmico de Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia e
Ciências da UNESP (CABiblio – campus Marília) foi fundado em 1996.
Após permanecer fechado por alguns anos, foi reaberto em 2003. O site
tem como objetivo divulgar o histórico e as atividades do CABiblio, a
produção acadêmica dos estudantes do curso, eventos e notícias da
área.
Acesse: www.marilia.unesp.br/cabiblio

INCLUSÃO SOCIAL
Biblioteca Braille no Centro Cultural São Paulo
A Câmara Municipal de São Paulo, a ONH-U (Organização Neo
Humanitarismo Universalista) e o Irish Institute homenageiam a
Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo por ter recebido nota dez
no quesito Incentivo à Leitura, condecoração ouro em prol da Literatura
para Inclusão Social de Deficientes Visuais.
Serviços oferecidos:
• Empréstimos de livros Braille e livros falados;
• Empréstimo de livros, em Braille e falados, pelo correio, via cecograma
para usuários de outras cidades e estados do Brasil;
• Digitalização e impressão de livros didáticos e literatura em geral,
meio de programas e impressoras especiais;
• Produção de obras em Braille ou áudio-livro, visando atender
solicitação de usuários;
• Uso de equipamentos adaptados para acesso à Internet;
• Ilha de audição em MP3 – em fase de implantação;
• Estes serviços são gratuitos, sendo necessário o cadastramento do
interessado, mediante a apresentação de documentos pessoais e
comprovante de residência.
Atendimento: de terça a sexta, das 10h às 19h
Sábados, das 10h às 17h
Maiores informações entrar em contato com Suely Roque Mendes,
diretora:
bibliotecabraille@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca tem livros em braille para empréstimo
A Secretaria da Educação e Cultura da Prefeitura de Votuporanga
recebeu dia 18/6 a doação de 19 livros literários em braille da Fundação
Dorina Nowill para Cegos – a mesma que em 1981 doou o acervo à
Biblioteca Braille do CCSP – para a Biblioteca Escolar Central “Castro
Alves”.
O espaço passa a contar agora com 71 volumes. Entre os títulos estão a
“Volta ao Mundo em 80 dias”, de Julio Verne, atlas geográficos, sucessos
infantis e a coleção “Para Gostar de Ler”.
Relação dos livros em Braille:
A ladeira da saudade
Um pavão na terra dos pingüins
Pássaro contra a vidraça
Em carne viva

As mais belas histórias
Meu primeiro livro
Cocoricó
Dinheiro no céu
Tapete mágico
O segredo da casa amarela
Um time muito especial
O grande desafio
Para gostar de ler
Auto da Índia – Autor: Gil Vicente
Auto da Barca do Inferno - Autor: Gil Vicente
Farsa de Inês Pereira - Autor: Gil Vicente
Poesia Marginal – autores: Ana Cristina Cesar, Cacaso, Chacal, Francisco
Alvim, Paulo Leminski
S. Bernardo – Graciliano Ramos
O triste fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto
Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h.
Mais informações pelo (17) 3422-4288.
Site: Região Noroeste – Votuporanga (20 junho)

OPINIÃO
Vacina Sabin contra a violência
Coluna Gilberto Dimenstein
Mano Brown e Ferréz ajudaram a transformar uma boca-de-fumo na
zona sul de São Paulo em biblioteca. Frequentada por adolescentes,
uma casa dentro da favela Sabin (os moradores pronunciam "Sabín")
servia de "boca" para distribuição de drogas na zona sul de São Paulo.
Há dois anos, aquele espaço se transformou num laboratório de testes
para a aplicação de uma vacina contra a violência. Saíram as drogas,
entraram os livros.
O rapper Mano Brown e o escritor Ferréz, cujas músicas e textos
traduzem a marginalidade da periferia metropolitana, fizeram daquele
ponto de tráfico uma biblioteca, que recebe, diariamente, cerca de 120
crianças e jovens e atualmente tem um acervo de 2.000 livros.
Leia íntegra em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/colunas/gd230608.htm

Lei Rouanet: o que vem por aí
Por Galeno Amorim
O mundo do livro aguarda com expectativa as mudanças que o
Ministério da Cultura promete implementar, nas próximas semanas, nas
políticas de incentivo à cultura. Produtores culturais e instituições que
desenvolvem ações com recursos da Lei Rouanet estão ansiosos para
antever possíveis impactos sobre suas atividades, como as feiras de
livro, edição de obras, exposições de literatura e projetos de leitura. O
ministério garante que o modelo tradicional de captação para
abatimento posterior no Imposto de Renda não acaba. Mas deixará de
ser a única alternativa.
Uma velha idéia que o MinC jamais conseguiu implantar era tornar mais
atraente a doação das empresas diretamente para uma lista de projetos
considerados prioritários para a pasta (aqueles que, embora
importantes, não costumam encantar o marketing das empresas).
Assim, parte da renúncia fiscal ajudaria a engordar o orçamento da
área.
http://blogdogaleno.blog.uol.com.br:80/

Dinheiro da loteria para bibliotecas
Por Galeno Amorim
A Caixa Econômica Federal preparou um amplo estudo sobre os recursos
que poderim ser gerados com a implementação de uma grande loteria
da cultura. O dinheiro, descontada a parte gorda do Leão, iria para o
Ficarte, o fundo de financiamento de atividades culturais e artísticas
que, mais de uma década depois de criado, nunca chegou a funcionar de
verdade. Seria usado para bancar o funcionamento de museus, centros
culturais e bibliotecas. Como, por sinal, acontece na Inglaterra, Itália e
em tantos outros países. Já o Vale Cultura, anunciado em outubro de
2007, seria utilizado para o consumo cultural dos trabalhadores. Embora
não tenha saído até hoje da prancheta, a definição conceitual do
ministro interino da Cultura, Juca Ferreira, é boa:
- Funcionaria como o Vale Refeição – explica ele. – Só que em vez de
alimentar o estômago, vai alimentar o espírito...
http://blogdogaleno.blog.uol.com.br:80/

Prêmio Educador Nota 10 recebe inscrições até o dia 6
Terminam no dia 6 de julho as inscrições para o Prêmio Educador Nota
10, realizado pela Fundação Victor Civita, que desde 1998 elege os dez
melhores projetos desenvolvidos por educadores do ensino Infantil e
Fundamental da rede pública e privada do País. A iniciativa valoriza
práticas de ensino inovadoras, simples e eficientes.
Mais informações: http://revistaescola.abril.com.br/premiovc/

Escolas podem visitar Bienal do Livro de São Paulo gratuitamente
Até segunda-feira, 30 de junho, escolas públicas e privadas podem
agendar gratuitamente a visita de seus alunos e professores
acompanhantes à 20ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que
acontece de 14 a 24 de agosto, no Pavilhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo.
Aberta a alunos com idade mínima de seis anos, a visitação será
realizada de 18 a 22 de agosto (segunda a sexta-feira), em vários
horários.
As escolas interessadas em agendar visitas devem fazer o
cadastramento pelo site www.bienaldolivrosp.com.br

Estado capacita professores para integrar egressos da Fundação Casa em
escolas
escolas
A Secretaria de Estado da Educação iniciou no dia 26 capacitação de
educadores da rede estadual (professores, diretores, assistentes técnico
pedagógicos, entre outros) para trabalho com estudantes oriundos da
Fundação Casa.
Por meio de vídeo-conferência, cerca de 4.000 educadores da rede
estadual foram capacitados. Este foi o início de um projeto para garantir
total integração dos adolescentes nas escolas estaduais. Em média,
cerca de 1.300 egressos da Fundação entram nas escolas estaduais por
ano.
Saiba mais
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=96178

Unesco aponta falhas no ensino
A metade dos alunos da 3ª série do ensino fundamental do Brasil não
alcança o que deveria saber em leitura e matemática. Na 6ª série, há
avanços em leitura e só a metade dos estudantes está dentro do
esperado. Em matemática, a situação continua ruim. Os dados são de
uma pesquisa do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da

Qualidade da Educação, ligado à Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), feita em 16 países da América
Latina.
Leia íntegra em:
http://www.deolhonaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&
mID=1104

O que os números não mostram
Reportagem da revista Época analisa a melhoria da nota das escolas
brasileiras no índice que mede a educação básica, mas uma visita à
cidade que mais evoluiu revela as distorções por trás desse resultado
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI6359-15228,00O+QUE+OS+NUMEROS+NAO+MOSTRAM.html

Vozes originais da Flip
Grandes nomes internacionais são habitualmente o grande atrativo da
Festa Literária Internacional de Paraty, cuja sexta edição começa no dia
2. E, neste ano, o leque vai do dramaturgo inglês Tom Stoppard à
historiadora da psicanálise Elizabeth Roudinesco. Um olhar mais
apurado, no entanto, é capaz de detectar autores ainda não tão
conhecidos mas cuja obra, se fosse um time de futebol, certamente
estaria na Série A da literatura nacional. Leia íntegra em:
http://txt.estado.com.br:80/editorias/2008/06/21/cad1.93.2.20080621.3.1.xml

Comissão de Educação e Cultura lança o primeiro blog institucional do
Congresso
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados lançou
esta semana o primeiro blog institucional do Congresso Nacional. A
iniciativa tem como objetivo criar um canal aberto de diálogo entre a
sociedade e os parlamentares, fomentando o debate sobre propostas
ligadas às áreas de Educação e Cultura.
Diferente do portal da Comissão de Educação e Cultura, que tem como
objetivo fazer a divulgação institucional da comissão, o blog será voltado
para a atuação de cada um dos 64 deputados que fazem parte do
grupo, dando oportunidade para que o cidadão discuta, dê sugestões e
opine sobre o trabalho feito por eles.

Leia íntegra em:
http://www.deolhonaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=2&
aID=122
Endereço do blog:
http://www2.camara.gov.br/internet/comissoes/blog-da-comissao-deeducacao-e-cultura

Projeto “Dose de Leitura” abre inscrições para doação de três mil livros para
15 hospitais em todo o país
Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e levar entretenimento
aos pacientes, o projeto “Dose de Leitura” do escritor Laé de Souza, em
execução desde 2004, com o apoio do Ministério da Cultura, abre
inscrições pelo site www.projetosdeleitura.com.br para 15 hospitais em
todo o país receberem gratuitamente livros de sua autoria, que ficarão
disponíveis nos quartos e recepções para os pacientes, acompanhantes
e visitantes durante a permanência no local.
Site: Revista de Guarulhos (20 junho)

A minha história
Livros personalizados colocam as crianças como protagonistas dos
contos infantis e incentivam o interesse pela leitura
Bela Adormecida, Branca de Neve e Cinderela não encontrarão os seus
príncipes encantados até que Laura e as suas amiguinhas consigam
devolver à Rainha das Fadas a varinha mágica roubada pelo duende. Se
não fosse pelo gol de Evaldo no final do segundo tempo, a seleção de
futebol teria perdido o campeonato. É essa divertida mistura de
realidade e ficções que serve de enredo aos chamados livros
personalizados. Com eles, muitas crianças têm se encantado pela
leitura. A novidade permite que elas sejam inseridas em enredos
infantis, consagrados ou não, como protagonistas das histórias que
povoam seu imaginário.
http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2016/a-minha-historia-livrospersonalizados-colocam-as-criancas-como-protagonistas-93369-1.htm

OUTROS ESTADOS
DF
No lugar de remédios, livros
Numa sala do segundo andar do Hospital Regional de Taguatinga (HRT),
residentes recebem treinamento. No meio da sala, livros. Muitos livros
de bichos e bruxas. Para trabalhar no hospital eles têm que dominar a
técnica.
“O médico deixa de ser médico. A enfermeira sai da equipe de
enfermagem e passa a ser um novo personagem. Personagem mais
humano, que interage com a criança de uma forma que volte a ser
criança”, conta a pedagoga Sandra Lucena.
Antes, a sessão de leitura com as crianças dependia de voluntários,
médicos e enfermeiros ou quem quisesse participar. O projeto deu tanto
resultado, que hoje faz parte do currículo dos residentes da pediatria.
http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=3302&secao=20

MG
Bibliotecas são valorizadas
Pelas aventuras literárias de autores clássicos e contemporâneos,
centenas de jovens vão viajar pelas linhas do saber e da imaginação.
Ontem (24), na abertura oficial da temporada 2008 do projeto Sempre
um papo – ler e conviver, oito bibliotecas comunitárias de Belo
Horizonte, Esmeraldas, Santa Luzia, Ipatinga, no Vale do Aço, e Itaúna,
no Centro-Oeste de Minas, foram adotadas pela iniciativa e vão receber
5 mil livros ao longo do ano. E para estimular ainda mais a leitura, o
projeto, que tem como parceiros o Estado de Minas, a Usiminas e a
Cemig, prevê várias atividades nas unidades, como contação de
histórias, visitas de vários autores, além da revitalização dos espaços.
Para celebrar o dia especial, o evento de abertura contou com a
participação da escritora Nélida Piñon, imortal da Academia Brasileira de
Letras.
Jornal: O Estado de Minas (25 junho)

MG terá Biblioteca do Sertão
Obras literárias relacionadas com o sertão de Minas Gerais farão parte
de um espaço a ser criado em Montes Claros, cidade-pólo do Norte do
estado, com 350 mil habitantes, conhecida também como “corção
robusto do sertão mineiro”. A Biblioteca do Sertão é uma iniciativa da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para reforçar e valorizar a
cultura popular. O projeto tem apoio do governo de Minas, por meio da
Secretaria de Estado de Cultura, que vai liberar R$ 150 mil para a
compra do acervo inicial.
A iniciativa faz parte das festividades do centenário de nascimento do
escritor mineiro, nascido em Cordisburgo, João Guimarães Rosa. O início
das celebrações será no dia 27. A biblioteca deverá reunir todos os
livros de Rosa, que, em 1952, junto com Manuelzão e outros vaqueiros,
percorreu o Norte de Minas, na chamada “viagem das boiadas”. Foi a
partir da viagem que ele escreveu Grande sertão: veredas, sua obra
mais conhecida e traduzida para vários idiomas.
Jornal: O Estado de Minas (23 junho)

MS
Fiems inaugura dia 3 bibliotecas em parques da Capital
A Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) inaugura no
dia 3 de julho duas bibliotecas da Indústria do Conhecimento
construídas no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Ranho e no parque
Jacques da Luz, nas Moreninhas.
O termo de permissão de uso e cooperação técnica para o
funcionamento das bibliotecas foi assinado nesta segunda-feira pelo
presidente da Fiems Sérgio Longen, e o prefeito Nelson Trad Filho
(PMDB).
Uma terceira bibliteca da indústria será construída no Educandário
Getúlio Vargas. A previsão da Fiems é construir 15 bibliotecas em Mato
Grosso do Sul.
Cada biblioteca oferece, além do acervo de livros, DVDs, CDs e acesso à
Internet para a comunidade. O projeto surgiu da necessidade de
incentivo à leitura e acesso à Internet ente as comunidades atendidas.
Site: Campo Grande News (23 junho)

PR
Praça do Japão de Curitiba ganha biblioteca temática
Com as comemorações dos 100 anos da imigração japonesa do Brasil,
um local não poderia ficar de fora da festa. A tradicional Praça do Japão,
no bairro Batel, voltou, esta semana, a fazer parte dos cartões postais
de Curitiba. Depois de um período de obras de revitalização do espaço,
a área de 9 mil metros quadrados foi reinagurada, fazendo parte das
comemorações do Centenário da imigração japonesa ao Brasil.

A construção ganhou uma biblioteca temática, com publicações em
português e em japonês. O pagode ganhou também um piso
antiderrapante e, em torno do espaço cultural, houve a remodelação dos
cinco lagos e cascatas que adornam a praça. A nova paisagem destaca a
mistura entre pinheiro típico do Paraná e a flor de cerejeira, símbolo do
Japão.
Site: Bonde News (24 junho)

CE
Onze cidades terão minibibliotecas
O Estado do Ceará irá receber mais de mil títulos de publicações, com
informações compatíveis com a realidade rural do Estado, que serão
distribuídos entre onze municípios, Guaramiranga, Redenção, Aracoiaba,
Baturité, Mulungu, Pacoti, Aratuba, Barreira, Ocara, Palmácia e
Independência. A entrega simbólica dos títulos aconteceu ontem, em
Guaramiranga, no Teatro Municipal Rachel de Queiroz. Por meio do
projeto Minibibliotecas, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), cada município será beneficiado com kits contendo 108
títulos de publicações impressas, 40 títulos de áudio e 38 vídeos, ambos
produzidos pela Embrapa Informação Tecnológica.
A idéia surgiu há cinco anos, como parte das ações da Embrapa no
programa Fome Zero, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), para atender municípios do Nordeste e
Minas Gerais. "Para este ano, foi firmado novo convênio com o MDS e
estamos distribuindo 750 kits para todas as regiões do país", destacou a
gerente de produção da Embrapa Informação Tecnológica, Maiara Rosa
Carneiro. "As publicações são voltadas para o pequeno agricultor
familiar e servem para enriquecer o acervo das Escolas rurais de todo o
país", disse.
Jornal: O Povo (20 junho)

EVENTOS
SÃO PAULO
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

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
Cursos da ACERVO
Organização de Arquivo - Curso Básico - VIA INTERNET: 28 a 31
de Julho
Organização de Arquivo - Curso Básico – PRESENCIAL: 8 de Julho
– São Paulo/SP
Organização do Arquivo Jurídico: 11 e 12 de Julho – São Paulo/SP
Organização do Arquivo Contábil e Fiscal
16 de Julho - Curitiba/PR
17 de Julho - Florianópolis/SC
18 de Julho - Porto Alegre/RS
26 de Julho - Recife/PE
28 a 30 de Julho - São José dos Campos/SP
Logística e Negociação para Compras e Suprimentos: 12 de Julho São Paulo/SP
Como organizar e implantar Centro de Documentação/CEDOC: 24
e 25 de Julho - Salvador/BA
Papelada em Casa: Como Organizar? - VIA INTERNET: 28 a 31 de
Julho
Mais informações: www.acervo.com.br

OUTROS ESTADOS
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
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
8° CRICS - Congresso Regional de Informação em Ciência da
Saúde
Data: 14 a 19 de setembro de 2008
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php
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.

A Comissão de Divulgação do CRB-8 e a redação do Bob News
agradecem aos profissionais que enviaram palavras de estímulo
e incentivo. E reiteramos: são muito bem-vindas as notícias
enviadas pelos colegas para possível divulgação.
_________________________________________________________________________

BOB NEWS
Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação
Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel (11) 5082 1404
Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br
Visite nosso site www.crb8.org.br

