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BOB NEWS
Aguardamos você no CRBCRB-8 dia 11 de julho para o lançamento da Revista
CRBCRB-8 Digital
A Revista CRB-8 Digital será lançada no dia 11 de julho (sexta-feira) a
partir das 19h 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. 5082-1404
BIBLIOTECA ESCOLAR

Prêmio Laura Russo:
Russo: inscrições até 15 de julho
Ainda dá tempo de concorrer ao Prêmio Laura Russo, que neste ano tem
como tema: "Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro".
As inscrições vão até 15 de julho. Podem concorrer bibliotecários de
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, discentes e docentes,
nas duas categorias: Profissional e Trabalhos Acadêmicos.
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 que acontecerão dias 21 e 22 de outubro, na cidade
de São Paulo. Os eventos têm o apoio institucional da International
Association of School Librarianship (IASL – América Latina e Caribe) e
terão a participação de especialistas brasileiros de diversos países da
América e da Europa.
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”.

Proposta prevê universalização das bibliotecas escolares
O Projeto de Lei 3044/08, do deputado Sandes Júnior (PP-GO),
determina prazo de cinco anos, a partir da aprovação da medida, para
que todas as unidades de ensino do País disponham de bibliotecas com
acervo inicial mínimo de quatro livros por aluno. As entidades
mantenedoras das escolas deverão criar e manter essas bibliotecas.
A proposta também determina prazo de dez anos para que essas
bibliotecas sejam supervisionadas por biblioteconomistas designados
pela administração dos sistemas de ensino. Os ministérios da Educação
e da Cultura ficarão responsáveis pela orientação de acervos básicos e
pela distribuição de obras que atendam a todas as áreas de interesse do
estudo e da cultura nos diversos níveis de ensino. "Os alunos de escolas
equipadas com bibliotecas alcançam maiores rendimentos", avalia
Sandes Júnior.
Tramitação: A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada
pelas comissões de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Íntegra da proposta: - PL-3044/2008
Agência Câmara (27 de junho)

São Paulo ganha biblioteca especializada em seguros
Mais de 500 títulos diferentes e 1700 exemplares, além de material
didático, periódicos e multimídia integram o acervo da nova biblioteca
da Escola Nacional de Seguros em São Paulo. Além de consultar o
acervo, é possível estudar em cabines individuais ou para grupos.
“Nosso objetivo é complementar o trabalho educacional da Escola,
oferecendo suporte à pesquisa, além de disseminar a literatura sobre
seguros e assuntos correlatos produzidos no Brasil e exterior”, acredita
Sonia Regina Ribas da Costa, coordenadora da regional São Paulo da
Escola.
Serviço: 2ª a 6ª feira, das 15h às 21h. Av. Paulista, nº 2421, 1º andar
Informações pelo tel. (11) 3105-3140

BDTD terá novo portal
O novo portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(Ibict), possui novos produtos e serviços. O serviço levará mais
informação e conteúdo a todos que desejam conhecer inovações e
conhecimentos gerados no âmbito das principais universidades
brasileiras integradas à BDTD.
http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=9067

Plataforma Lattes tem nova versão
Parceria do CNPq com Elsevier permite o acesso a citações de artigos
registrados na plataforma nos mais de 16 mil periódicos científicos que
compõem a base Scopus
Facilidade no preenchimento, na recuperação de dados de publicações e
citações de artigos, além de versão em inglês para a entrada e
recuperação dos currículos são algumas das novidades na Plataforma
Lattes.
Íntegra em http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=9031

Textos Colóquio Bibliotecas Digitais
Nos dias 26 e 27 de maio aconteceu no Teatro da Maison de France o
colóquio internacional "Bibliotecas digitais: novos modelos técnicos,
econômicos e jurídicos".
Para acessar o conteúdo seguem os links diretos das apresentações:
Dos especialistas alemães no site do Goethe-Institut Rio de Janeiro
http://www.goethe.de/ins/br/rio/wis/sbi/fav/ptindex.htm
Dos especialistas franceses no site da Maison de France
http://www.maisondefrance.org.br/mediateca/coloquio2008.html

Biblioteca Nacional coloca espólio de Saramago online
O acervo do Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea está a ser
digitalizado e disponibilizado na Internet. O Nobel da Literatura
português é a nova proposta da BPN, que pretende melhorar a
acessibilidade de investigadores e curiosos aos documentos.
A Colecção José Saramago pode agora ser consultada online, no sítio da
Biblioteca Nacional de Portugal (BPN). A iniciativa, construída a partir do
acervo do Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, surge no
seguimento da exposição “A Consistência dos Sonhos”, patente até 27
de Julho no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.
No espaço digital está disponível a parte do espólio que o próprio
Saramago doou à BPN em três momentos – 1994, 1998 e 1999. Entre
os documentos presentes, podem encontrar-se vários manuscritos,
alguma epistolografia (de Saramago e de terceiros) e agenda, assim
como o diploma original do Prémio Nobel da Literatura de 1998.
Íntegra em http://rascunho.net/artigo.php?id=2087

Bibliotecas Comunitárias
Realizado em parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil (FNLIJ), o projeto das Bibliotecas Comunitárias visa incentivar e
fortalecer a articulação entre os atores sociais das comunidades a partir
de suas participações na implementação do projeto. A Biblioteca é um
espaço privilegiado de acesso ao livro e ao conhecimento, que contribui
para a formação continuada dos indivíduos e o desenvolvimento de
competências de leitura e escrita, essenciais à emancipação e ao
protagonismo.
http://www.ecofuturo.org.br:80/programa_ler_e_preciso/educacao_cult
ura/programa_ler/bibliotecas-comunitarias

Biblioteca quer mostrar lado de artista gráfico de Picasso
A Biblioteca de Artes de Berlim adquiriu a maior coleção de artes
gráficas do pintor espanhol Pablo Picasso e pretende exibir "em um
futuro próximo" os trabalhos na capital alemã. Além de suas famosas
pinturas, Picasso fez ao longo de sua vida várias ilustrações para
jornais, capas de livros e até programas de teatro.
A coleção inclui 400 obras de Picasso publicadas entre 1902 e 1972, que
pertenciam ao colecionador suíço Bruno Margadant. Entre os objetos
estão desenhos publicados em jornais, revistas, capas de cadernos e
brochuras de peças de teatro, assim como vários pôsteres.
http://www.bbc.co.uk:80/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/08062
3_picassobermil.shtml

Sebos de livros ganham a Internet
Estante Virtual = www.estantevirtual.com.br
Para livros raros = www.livrosdificeis.com.br

Aprovado projeto que incentiva abertura de escolas nos fins de semana
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o
projeto de lei que incentiva a abertura das escolas públicas em feriados,
finais de semana e recessos escolares, com o objetivo de oferecer
atividades extracurriculares para os alunos e a comunidade.
Agência Brasil (2 Julho)

Congresso Internacional “Educação para Surdos – Bilingüismo: Práticas e
Perspectivas”
A Escola para Crianças Surdas Rio Branco promoverá, nos dias 21, 22 e
23 de agosto, o Congresso Internacional “Educação para Surdos –
Bilingüismo: Práticas e Perspectivas”, em Cotia (SP), que visa propor e
discutir temas relacionados à educação de surdos que deverão impactar
a prática educacional, ampliar as possibilidades educacionais e melhorar
a qualidade de ensino oferecida aos portadores de deficiência auditiva.
O evento é dirigido a educadores, pesquisadores da área de surdez,
tradutores e intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) / Língua
Portuguesa, familiares de surdos, comunidade surda, além de
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais e
estudantes de graduação que tenham interesse em aprofundar seus
conhecimentos sobre o Surdo.
Mais informações pelo telefone (011) 4613-8478.

Sustentabilidade é tema de prêmio na área da Educação
Escolas públicas e privadas do ensino fundamental, médio e Educação
de Jovem e Adultos (EJA) poderão participar do prêmio Minha
Comunidade Sustentável, da revista Carta na Escola, que vai premiar
projetos de sustentabilidade que promovam o desenvolvimento da
escola e de sua comunidade. O objetivo do prêmio é viabilizar
financeiramente projetos sustentáveis que beneficiem a comunidade na
qual a escola está inserida e que possibilitem a aprendizagem criativa de
novas competências para os alunos envolvidos.
As propostas criadas por alunos e professores das escolas participantes
deverão ser acompanhadas de orçamento e cronograma de execução.
Os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 30 mil por projeto.
As inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto
www.cartanaescola.com.br

Estado abre 5 mil vagas para Escola da Família
A Secretaria de Estado da Educação abriu inscrições para 5 mil vagas
destinadas ao Programa Escola da Família. As inscrições podem ser
realizadas até 10 de junho, pelo site www.escoladafamilia.sp.gov.br. Os
novos integrantes iniciarão suas atividades em 2 de agosto.

Senado aprova fim de remanejamento de verbas da Educação
O Senado votou, nesta terça-feira (2), pelo fim do mecanismo que
permite ao governo federal remanejar verbas da Educação para outros
fins – a DRU (Desvinculação de Receitas da União).
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) vai, ainda, para a Câmara
dos Deputados. Se aprovada, o MEC (Ministério da Educação) terá de
volta recursos que o governo federal utiliza para o pagamento da dívida,
com respaldo nessa ferramenta de flexibilização de orçamento.
Só no ano passado, segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad,
a pasta perdeu entre R$ 7 e R$ 7,5 bilhões devido à DRU. Criada em
1994, a DRU prevê que o governo transfira para outras áreas 20% da
receita vinculada constitucionalmente a setores como educação e saúde.
A PEC aprovada no Senado prevê que a Educação, gradualmente, até
2010, fique de "fora" desse remanejamento de verbas.
Desde novembro, Haddad, vinha pedindo que a DRU excluísse a sua
pasta. Segundo o ministro, em 12 anos, o MEC já perdeu R$ 50 bilhões.
Em março, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB-SP) havia
declarado apoio ao ministro petista pelo fim do desvio da verba.
Portal: UOL (2 Julho)

Escolas superlotadas fazem rodízio
rodízio de alunos
Por causa da superlotação, 707 alunos de escolas municipais de ensino
fundamental (Emefs) da região de Guaianases, zona leste de São Paulo,
estão cursando a 1ª série em três Escolas Municipais de Educação
Infantil (Emei) - unidades que oferecem a pré-escola. Em duas dessas
“escolinhas”, os alunos de até 5 anos estão sendo submetidos a um
rodízio de aulas, já que as unidades não têm o número de salas
suficiente para abrigar os alunos de 1ª série transferidos este ano pela
Prefeitura.
Na prática, duas ou mais turmas de crianças de até 5 anos dividem uma
mesma sala de aula. Enquanto um grupo usa a classe, o outro é levado
ao pátio ou ao parquinho. O rodízio tem sido feito pelos professores com
os pequenos da pré-escola para que os alunos de 1ª série tenham sala
para estudar.

Na Emei Lucilia de Andrade Ferreira, o vaivém de alunos ocorre nos dois
períodos: manhã e tarde. “A professora explicou essa situação, mas
acho um absurdo minha filha ter que ficar rodando, além de ter de
estudar junto com os maiores”, diz a mãe da aluna Maria Luiza de Souza
Lima. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nessa escola
funcionam atualmente nove classes de 1ªsérie, totalizando 315 alunos
matriculados na Emef Elias Shammass, cuja inauguração está prevista
para agosto.
Íntegra em http://www.estado.com.br/editorias/2008/07/01/ger1.93.7.20080701.1.1.xml
O Estado de S.Paulo (1 Julho)

Ensino é 3º setor com mais fusões e aquisições no país
A educação já é a terceira área em que mais ocorrem fusões e
aquisições no país. Impulsionados pela venda de suas ações na Bolsa de
Valores, grandes grupos de universidades compraram 30 instituições de
ensino superior só no primeiro semestre. Em todo o ano de 2007,
tinham sido 19 transações, de acordo com levantamento feito pela
consultoria KPMG.
Ìntegra em http://br.noticias.yahoo.com/s/03072008/25/manchetesensino-3-setor-fusoes-aquisi-oes-no-pais.html

São Roque recebe Biblioteca Comunitária
A Biblioteca Comunitária “Ler é Preciso” será inaugurada em São Roque
hoje (4) às 14h30. O espaço para leitura contará com mais de 1.200
exemplares, além de revistas e um computador com impressora.
O estabelecimento fará uma homenagem ao Professor Benedito Rubens
de Miranda (Rubinho), professor de literatura que dá aulas no bairro
onde a biblioteca está situada. Com atuação referencial no
desenvolvimento de atividades de leitura para a comunidade local, o
homenageado também é compositor da escola de samba do município.
Site: Itu (1 Julho)
OUTROS ESTADOS
DF

DF ensina: investimento dá resultado na escola (O Globo 2 julho)
DF é o dono da melhor nota nacional entre primeira e quarta série no
Ideb, o índice que mede a qualidade de ensino básico no país. Para
especialistas, o bom desempenho da rede escolar de Brasília reforça a
ligação direta entre investimento e resultados na sala de aula.
Íntegra disponível em www.crb8.org.br

RS

Inscrições da UFRGS foram prorrogadas
A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação/UFRGS comunica que
prorrogou as inscrições ao Curso de Especialização em Bibliotecas
Escolares e Acessibilidade - EBEA, de Pós-Graduação Lato Sensu,
publicado no site: http://www.ufrgs.br/fabico/ebea
O Curso será realizado na modalidade em EAD (Educação Aberta e a
Distância), mediado por computador, em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), com quatro encontros presenciais nos seguintes
semestres: julho e dezembro 2008, julho e dezembro 2009 com duração
de uma semana cada um e mais 4 Módulos com atividades em EAD. A
carga horária total prevista é de 555 horas.
A inscrição pode ser realizada através do preenchimento de formulário
on-line:
http://www.faurgs.ufrgs.br/siaf.net/hlogin_externo.aspx?7179 até 11 de
julho de 2008.
O período de Matrícula é de 15 a 18 de julho de 2008 e o Curso inicia
dia 21 de julho.
Contato e informações: FABICO/UFRGS – Rua Ramiro Barcelos, 2705 Sala: 506, 5º andar. Bairro Santana – Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3308 5143 e (51) 3308 50 67 Fax: (51) 3308 5435
E-mail: ebea_ead@ufrgs.br

BiblioSesc
BiblioSesc comemora primeiros números
O projeto BiblioSesc comemora a boa aceitação nos seus quase quatro
meses de atuação no RS. Já foram realizados mais de 16 mil
atendimentos. O objetivo da biblioteca móvel é dar acesso à leitura às
comunidades de periferia. Com um acervo de 3 mil obras e espaço para
leitura e consulta local, além de profissionais orientadores, a estrutura –
montada sobre um caminhão – percorrerá, ao longo deste ano, dez
localidades por mês.
Correio do Povo RS (26 Junho)
PE

Curso ajuda empresas
empresas a filtrar informações
Universidade Federal de Pernambuco vai implantar graduação em
gestão da informação.
Em tempos de mensagens instantâneas (msn), blogs, orkut, youtube e
tantas outras novidades que a internet proporciona, é grande a
quantidade de informações que se recebe diariamente. Selecionar as
mais importantes, organizá-las, armazená-las e utilizá-las da melhor
maneira é tarefa, em empresas públicas e privadas ou outras
instituições, do bacharel em gestão da informação.

No Brasil, apenas a Universidade Federal do Paraná, que funciona em
Curitiba, forma pessoas nessa área. A Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE = http://www.ufpe.br/) será a segunda instituição
do País a oferecer a graduação. Atualmente, é comum cursos de
administração terem a gestão da informação como habilitação. Tanto
que, segundo o Ministério da Educação (MEC), há 13 faculdades ou
universidades credenciadas que colocam no mercado pessoas
habilitadas como gestores da informação. Dessas instituições, uma
vincula a formação à engenharia de produção, outra à biblioteconomia,
dez à administração e apenas a do Paraná forma o bacharel específico
na área.
Íntegra em
http://exkola.com.br/scripts/detalhe.php?servico=noticia&tipo=&id=307
377390
Fonte: Jornal do Commercio PE (29 Junho)
MS

Fiems e Prefeitura da Capital inauguram duas bibliotecas
O presidente da Fiems – Federação das Indústrias de Mato Grosso do
Sul –, Sérgio Marcolino Longen, e o prefeito de Campo Grande, Nelson
Trad Filho, inauguraram no dia 3 as duas bibliotecas da Indústria do
Conhecimento construídas no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero
Rancho, e no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas,
respectivamente.
“Esperamos que, com essa parceria, possamos conseguir cumprir o
compromisso do Sesi/MS e da Diretoria do Sistema Fiems com a
educação. Nós entendemos que, apenas com a educação, vamos
conseguir fazer o desenvolvimento industrial e cultural do nosso
município”, declarou Sérgio Longen, informando que o Programa do
Sesi/MS prevê a construção de 15 bibliotecas em diferentes municípios
do Estado.
Site: Agora MS (3 Julho)
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

Marc 21 Bibliográfico
Responsável: Profª Zaira Regina Zafalon
Data: 05 e 12 de julho, das 9h30 às 17h30.
Local: Rua Avanhandava, 40 Conjunto 108 Bela Vista São Paulo - SP
Inscrição: R$ 160,00
Inscrições e informações: febab@febab.org.br /
http://www.febab.org.br/
Impresso x eletrônico: onde publicar?
Responsável: Profª Suely de Brito Clemente Soares
Data: 19 de julho, das 9h30 às 17h30
Local: FEBAB – Rua Avanhandava, 40 Conjunto 108 Bela Vista São
Paulo/SP
Inscrição: R$ 110,00
Inscrições e informações: febab@febab.org.br /
http://www.febab.org.br/
Gestão de Pessoas: Recursos e habilidades para agregar
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo
Responsável: Profª Rejane Gontow
Data: 26 de julho, das 9h30 às 17h30
Local: FEBAB – Rua Avanhandava, 40 Conjunto 108 Bela Vista São
Paulo/SP
Inscrição: R$ 110,00
Inscrições e informações: febab@febab.org.br /
http://www.febab.org.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

OUTROS ESTADOS
Brasília
2º Seminário sobre Informação na Internet
Tema central: Conteúdos e biodiversidade
Dias: 27 a 30 de Julho de 2008
2º Congresso Ibero Americano de Gestão do Conhecimento e
Inteligência
Competitiva (GeCIC)
Tema central: Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva e
Potencialidades Tecnológicas
Data: 31 de julho a 1 de agosto de 2008
Local: Complexo Cultural da República (Museu Nacional e Biblioteca
Nacional de Brasília)
Informações e inscrições podem ser obtidas pelo tel.: (61) 3326-3835
ou
e-mail: abdf@abdf.org.br ou site: http://si2008.ibict.br/
Organização: MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia e
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
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
Informações http://extralibris.org/ci
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 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
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