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BOB NEWS
Bibliotecas Escolares
Repercussão das matérias sobre bibliotecas escolares no JT e no Estadão
As matérias “Conselho reprova bibliotecas” (Jornal da Tarde) e “Escola tem
atendimento inadequado em biblioteca” (O Estado de S.Paulo), de 11 de julho,
tiveram forte repercussão na imprensa. Com o título “Vistoria revela bibliotecas
abandonadas em escolas de SP”, a matéria foi publicada nos seguintes jornais,
sites e portais: Jornais: Diário da Manhã, Correio Braziliense, Diário do Grande
ABC, Repórter Diário ABC, Bragança Jornal Diário e Diário do Noroeste. Sites:
Agência Estado, Último Segundo, Verdes Mares, Comuniweb e A Tarde On Line.
Portais: G1, UAI, MSN, UOL, Yahoo Notícias e POP.
Por esta iniciativa, o CRB-8 também recebeu diversos elogios da categoria e uma
mensagem enviada por e-mail de um professor com estes dizeres: “Parabéns pelo
trabalho! Concordo totalmente com o trabalho dos Srs. quanto a esta realidade
das bibliotecas. Sou professor da rede pública e vejo exatamente o que foi
constatado. Infelizmente, não posso me manifestar a respeito dos problemas, pois
somos punidos. Unicamente por este motivo, escrevo como anônimo. Parabéns!”

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca
Escolar
O evento conjunto – iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
e da International Association of School Librarianship, reunirá profissionais,
especialistas, professores e gestores públicos – nacionais e estrangeiros –, para
refletir sobre a atual situação da biblioteca escolar no Brasil. Segundo a
coordenadora da Comissão organizadora do CRB-8, Maria Helena T.C. de Barros,
“o evento trará propostas concretas indispensáveis à efetiva inserção da biblioteca
escolar no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, o programa pretende
articular preocupações com ênfase no caráter e especificidade da biblioteca escolar
na contemporaneidade, bem como questões mais amplas, ligadas às políticas
públicas para a área, tanto no âmbito nacional quanto do Exterior”.
Agende: 21 e 22 de outubro na cidade de São Paulo.

Lançado Primeiro Número da Revista CRBCRB-8 Digital
Quase 60 pessoas, entre profissionais e estudantes de Biblioteconomia,
participaram do lançamento da Revista CRB-8 Digital na sede da entidade dia 11
último. A notícia com a cobertura completa do evento você lerá na próxima edição
do Boletim Informativo.
Acesse íntegra da edição em
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=460
Os membros da Comissão da Revista já começaram a trabalhar na próxima edição
que terá como tema central “as bibliotecas escolares” e aguardam o seu artigo!

CFB lança número 2 de Boletim Eletrônico
Acesse em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=445

FAPESP
FAPESP estréia novo portal
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) lançou um
novo portal, do qual se destacam os serviços da Biblioteca Virtual
(http://www.bv.fapesp.br/) e Indicadores de CT&I
(http://www.indicadores.fapesp.br/). Há ainda uma área específica para recursos
financeiros para pesquisadores e bolsistas: http://www.pesquisadores.fapesp.br/.
Leia íntegra da notícia em
http://www.agencia.fapesp.br/materia/9112/especiais/fapesp_estreia_novo_portal
.htm

Biblioteca Virtual recebe mais
mais de 40 mil visitas mensais
A Biblioteca Virtual é um serviço gratuito que o Governo do Estado de São Paulo
oferece a toda a população pela internet. Criada em 1997 para oferecer suporte às
necessidades de informação dos dirigentes e executivos da administração
estadual, a Biblioteca Virtual é hoje um importante centro de pesquisa pública, que
recebe cerca de 47 mil visitantes mensais, além das solicitações que chegam por
telefone ou pelo correio.
Saiba mais
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=96657&siteID=1

To Read or Not To Read
Este é o título da pesquisa (disponível em www.nea.gov/research/toread.pdf)
realizada pela NEA (National Endowment for the Arts – agência do governo norteamericano), que mostra a diminuição do capital empregado pelas famílias
anualmente na compra de livros e as conseqüências dessa diminuição da
dedicação aos textos: notas escolares proporcionais ao número de livros que as
pessoas têm em casa, maiores dificuldades para conseguir empregos e
remunerações consideravelmente inferiores entre os leitores que raramente
freqüentam as páginas dos livros.
Leia íntegra da matéria “Mudança de hábito” em
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=12423

SP cria "Dia do Saresp e Idesp" para discutir melhorias no ensino
Em 27 de agosto, as 5.537 escolas estaduais vão parar. Mas esta parada será
estratégica, para definição de melhorias e discussões internas. A Secretaria de
Estado da Educação definiu que nesta data todas suas unidades participarão do
"Dia do Saresp e Idesp".
Previsto no calendário definido no início do ano, o "Dia do Saresp e Idesp" terá o
objetivo de incentivar as escolas a estudarem o dia-a-dia para melhoria da
aprendizagem dos alunos, sempre com intuito de atingir as metas estipuladas no
começo do ano.
Saiba mais
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=96683&c=6&siteID=1

O livro como fator de desenvolvimento
Entre 11 e 13 de agosto, representantes do mercado editorial e do setor livreiro
estarão reunidos para o 7º Congresso Ibero-americano de Editores. O evento
ocorrerá em São Paulo e terá como objetivo discutir a importância do livro como
agente indispensável no processo de desenvolvimento econômico e social dos
países ibero-americanos. O tema central do Congresso, organizado pelo Grupo
Ibero-americano de Editores (GIE) em parceria com a Câmara Brasileira do Livro
(CBL), é "O Livro, a Leitura e a Construção da Cidadania". Editores de todos os
países ibero-americanos, responsáveis por políticas do livro e da leitura, escritores,
agentes culturais e profissionais do setor livreiro ibero-americano em geral devem
marcar presença no evento, que ainda inclui conferências e mesas-redondas, que
serão realizadas no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, nos dias 12 e 13 de
agosto. Informações pelo telefone 11-3069-1300 ou no e-mail
congresso@cbl.org.br.
Publishnews (15 Julho)

Biblioteca para todos
Saindo do papel, a primeira Biblioteca Modelo de Incentivo à Leitura. Fugindo do
modelo ortodoxo, a Secretaria da Cultura decidiu incluir revistas como Caras e
Playboy, jornais, CDs, DVDs. Mais acesso à internet.
Onde? Na galeria de 7.000 m², que já está pronta, no espaço antes ocupado pelo
Carandiru. A nova casa será entregue à cidade somente no seu aniversário, em 25
de janeiro.
O Estado de S.Paulo – Coluna: Sonia Racy (13 Julho)

Brasil desenvolve carteira escolar digital
Seria uma carteira escolar convencional, não houvesse, no lugar do tampo de
madeira, uma tela de computador sensível ao toque. Batizada de "Lap Tupniquim", a mesa escolar digital desenvolvida pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) é apresentada na 60ª reunião da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), que vai até esta sexta-feira (18) em Campinas (SP).
Para escrever na carteira digital, o estudante utilizará lapiseiras comuns, com
grafite. Para apagar o que foi escrito, basta usar um paninho ou algodão molhado
em álcool. Sobre o tampo de vidro, o aluno pode escrever e apoiar livros. Caso o
professor queira, pode transformá-lo em uma tela de computador, onde o aluno
escreve, desenha, faz cálculos, acessa a internet e trabalha com programas
educacionais. A tecnologia utilizada, a BR tablet, é brasileira e patenteada desde
2001 e concedida nos Estados Unidos em 2005.
Portal: UOL (15 Julho)

Aperfeiçoamento de professores e de conteúdos é desafio da educação para ciência
Formar e aperfeiçoar professores, garantir infra-estrutura em laboratórios,
aprimorar conteúdos e material didático e mobilizar a sociedade em torno do
aprendizado científico. Esses e outros desafios da educação para ciência nas
escolas brasileiras foram debatidos por professores e pesquisadores durante a 60ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Moreira adiantou que o MCT está negociando com os estados a criação – ainda
este ano – de pelo menos seis centros de referência em ensino de ciências e
matemática, provisoriamente chamados de Projeto Arquimedes. “A idéia é que
sejam centros que repensem a questão do ensino de ciência, que sejam mais
inovadores, que permitam a qualificação de professores, material didático
inovador, novos métodos que instiguem as escolas a melhorar”, disse o diretor.
Até 2010, a meta do MCT é instalar os centros em todos os estados do país.
Agência Brasil (15 Julho)

Estagiários brasileiros levam Leão de Ouro
O único Leão de Ouro ganho pelo Brasil na última edição do Festival de Publicidade
de Cannes, feito para a série de anúncios impressos da editora Cia. das Letras,
saiu da prancheta de dois jovens estagiários. Suzana Haddad, 24 anos, e Renan
Tommaso, 26 anos, embarcaram às pressas para receber o prêmio. O inusitado,
no caso, é que eles nem sequer tinham passaporte. Mais: não são contratados da
agência AlmapBBDO, pela qual ganharam o troféu. O sucesso da campanha, criada
com a associação de elementos que se carregam nos bolsos - isqueiro, chave e
bala -, foi incorporar humor e elegância no anúncio para vender uma coleção de
livros de bolso. A bala aparece numa foto de Che Guevara, para falar de sua
biografia. A chave surge na ilustração referente ao romance de Franz Kafka. E o
isqueiro se mistura às colunas greco-romanas para o livro sobre declínio do
império romano.
O Estado de São Paulo (14 Julho)

Autores ingleses contra a indicação etária
J.K. Rowling, Philip Pullman, Keith Gray, Terry Pratchett, Anne Fine e Michael
Rosen são alguns dos escritores ingleses que se juntaram a professores,
bibliotecários e livreiros para protestar contra a classificação dos livros por faixa
etária. A decisão de marcar os livros infantis com a indicação de uma idade
apropriada para a leitura foi tomada por algumas editoras inglesas depois que,
informa o The Guardian, uma pesquisa da Childrens Book Group of the Publishers
Association feita em 2006 apontou que 86 dos consumidores eram a favor de um
guia etário. Já a petição dos autores, que está disponível online, afirma que a
proposta é danosa para os interesses dos jovens leitores.
Boletim PNLL (15 Julho)

Entrega gratuita de livros favorece a educação
Em entrevista para o jornal argentino Clarín, o diretor da Comisión Nacional de
Libros de Textos Gratuitos Conaliteg do México, Miguel Agustín Limón, defendeu a
distribuição de livros como forma de favorecer a igualdade e melhorar a educação.
A instituição mexicana, que iniciou suas atividades em 1959, já distribuiu este ano
cerca de 175 milhões de livros para 20 milhões de estudantes. Para Limón, o
Estado mexicano entendeu, nos anos 50, que a evasão escolar era causada
principalmente pela falta de professores e de recursos para a compra de livros.
Boletim PNLL (14 Julho)

Waterstones no negócio do livrolivro-virtual
As livrarias Waterstones estão se organizando para lançar o seu primeiro
dispositivo leitor de livros virtuais, tal como a rival Borders UK, que revelou que as
vendas do livro-virtual lançado em maio estão além das expectativas.
Waterstones, que faz parte da HMV Group, assinou um acordo com a Sony para
vender o Sony Reader na maioria das suas lojas britânicas ainda este ano. O Sony
Reader é vendido nos EUA por US $ 299 (£ 150), mas o preço do seu lançamento
no Reino Unido pela Waterstones ainda está para ser confirmado. O lançamento
está gerando expectativas porque o livro-virtual, em última análise, poderia ter um
impacto sobre a indústria do livro semelhante ao que os dispositivos de mp3
tiveram no setor da música. No entanto, especialistas da indústria acreditam que
os livros-virtuais só irão se tornar populares se o preço dos aparelhos cair
substancialmente.
Do informativo Publishnews (fonte: The independent) 14 Julho

Lyon biblioteca terá acervo onon-line
A Google e as bibliotecas municipais de Lyon, na França, passarão a ter mais de
500 mil livros disponíveis on-line como parte do Google Book Search. A Biblioteca
Municipal de Lyon, que é a segunda maior depois da Biblioteca Nacional de Paris, é
a primeira instituição francesa a participar do projeto, que vai disponibilizar aos
usuários o acesso pela Internet de obras, pesquisáveis através do Google Book
Search. Há também a possibilidade de fazer o download dos textos completos a
partir do histórico e coleções especiais. O projeto inclui obras em latim, italiano,
Inglês, alemão e espanhol, que serão adicionadas ao índice do Google multilingue.
A Biblioteca Municipal de Lyon é o 29º biblioteca a participar do projeto, que inclui
também Oxford University, Universidade de Harvard, Stanford University e
Universidade de Princeton.
Do informativo Publishnews (fonte: The Bookseller) 15 Julho

Livros para iPhone e iPod Touch
O iPhone, o "telefone inteligente" da Apple que deve chegar ao Brasil ainda em
2008, e o iPod Touch, tocador de mídias da mesma empresa, agora contam com
um serviço de compra e leitura de livros. O serviço, denominado Legends, foi
lançado pela empresa Zapptek nos EUA e disponibilizará histórias curtas por U$
1,99 e romances por U$ 4,99. Segundo a PC World, os "usuários terão lembretes
automáticos dos livros que pararam de ler. Cada livro é mostrado como um ícone
na tela Home do celular, abrindo diretamente na última página lida”.
Boletim PNLL (14 Julho)

Biblioteca gasta cerca de R$ 300 mil em detetives
Pode parecer estranho como método, mas o conselho de Norfolk County, ao norte
de Londres, aprovou os resultados. Nos últimos três anos, a biblioteca do condado
tem utilizado serviços de detetives particulares para buscar leitores que ficaram
devendo a devolução de livros, o pagamento de multas por atraso ou que não
estavam em dia com a mensalidade. Mais estranho é a soma gasta nos últimos
três anos na busca dos devedores: 82.358 libras, ou quase R$ 300 mil. Jennifer
Holland, diretora do Conselho da Biblioteca e do Serviço de Informações se
justifica: "Como último recurso, quando os elementos têm um valor alto e que não
dispomos do endereço do devedor para recuperá-los, nós utilizamos essas
agências de busca e empresas particulares para investigar". Em seis anos, os
leitores da biblioteca acumularam mais de 1,4 milhões de libras em multas.
ABER (14 Julho)

OUTROS ESTADOS

BA
Projeto leva biblioteca a escolas da Liberdade
Aos nove anos de idade, Felipe Santos Marques nunca tinha ido a uma biblioteca.
O primeiro contato com um acervo considerável de títulos aconteceu nesta
segunda-feira, 14, quando o projeto Lê Liberdade chegou ao local onde estuda, a
Escola Municipal Ministro Simões Filho.
A iniciativa, idealizada pelo Conselho Regional de Educação (CRE) do bairro tem o
apoio da Biblioteca de Extensão (Bibex) da Fundação Pedro Calmon, que, por meio
de uma unidade móvel, levará 1500 livros a 23 escolas de ensino fundamental da
Liberdade, Pau Miúdo e Caixa.
Site: Associazione Piemonte (14 Julho)

EVENTOS
SÃO PAULO
FESPSP promove Oficinas Temáticas Livres
As Oficinas Temáticas Livres da FESPSP são gratuitas e abertas ao público em
geral. Os interessados podem obter mais informações por meio do site
www.fespsp.org.br/oficinas ou tel. (11) 3123 7810.
Local: Rua General Jardim - 522, na Vila Buarque, próximas às estações República
e Santa Cecília do Metrô.
Introdução à Gestão de Arquivos
Data: 22/07- terça-feira
Horário: das 19h30 às 22h30
Docente: Rachel Bueno é bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação e
especialista em Documentação e Arquivos pela FESPSP
Sobre Globalização e Cultura
Data: 23/07 - quarta-feira
Horário: das 19h30 às 22h30
Docente: Fábio Keinert é doutorando em Sociologia pela USP e professor da Escola
Pós-Graduada de Ciências Sociais da FESPSP.
Abordagem inicial à Sócio-Psicologia
Data: 24/07 - quinta-feira
Horário: das 19h30 às 22h30
Docente: Fábio Keinert é doutorando em Sociologia pela USP e professor da Escola
Pós-Graduada de Ciências Sociais da FESPSP.
Gestão Pública
Data: 29/07 - terça-feira
Horário: 19h30 às 22h30
Docente: Paulo Guimarães é graduado em ciências econômicas pela UNB. Mestre
em administração Pública pela FGV - SP. Doutor em Administração Pública e
Governo pela FGV - SP. É professor na escola Pós-Graduada de FESPSP.
Introdução às Relações Internacionais
Dia: 30/07 - quarta feira
Horário: 19h30 às 22h30
Docente: Solange Reis Ferreira é graduada em Comunicação Social pela FHA, pósgraduada em Política e Relações Internacionais pela EPG/FESPSP, MBA em Gestão
de Negócios pelo IBMEC e mestre em Ciência Política pela Unicamp. É professora
da Escola Pós-Graduada de ciências sociais da FESPSP.

Reflexões Sobre Meio Ambiente e Sociedade
Dia: 31/07 - quinta feira
Horário: 19h30 às 22h30
Docente: Paulo Marco é doutorando pela Faculdade de Educação da USP com
intercâmbio acadêmico realizado na YORK University (Toronto - Canadá - 2007).
Graduado em Engenharia Agronômica - (USP - 1992). Mestre em Educação (USP 2004). É professor da escola Pós-Graduada da FESPSP.
Reunião do Grupo de Usuários Microisis (gratuita)
Data: 29 de julho, às 14h00.
Temas:
14h15 - Diretrizes para elaboração de um projeto de automação da unidade de
informação (Bibliotecas / CEDOC)
Palestrante: Alisson de Castro - Consultor especializado em automação de
unidades de informação. Nesta palestra serão elencados os fatores mais
importantes a se considerar na formulação de uma proposta para a criação de
centro de documentação e/ou bibliotecas usando Software Livre.
15h00 - Coffee Break
15h30 - Administração de Centro de Documentação de Instituições
Bancárias/Financeiras Palestrante: Lilian Carneiro - Bibliotecária consultorea
especializada - A palestra trará aspectos importantes na criação e manutenção de
centros de documentação para instituições financeiras. Será abordado a
importância da organização e uso de um sistema informatizado na organização dos
documentos (BACEN, CVM, etc) com visão na auditoria e a demonstração de um
banco de dados para gerenciamento deste documentos físicos assim como o
gerenciamento dos documentos eletrônicos.
16h15 - Tira dúvidas gratuito sobre Winisis e aplicativos - Os Consultores da Modal
estarão à disposição para tirar dúvidas de forma gratuita dos usuários do sistema.
17h00 - Encerramento.
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana
Estação Ana Rosa do Metrô, saída Conselheiro Rodrigues Alves. Siga até a Rua
Cubatão, vire à esquerda na Rua Ambrosina de Macedo e à direita.
Agende as próximas reuniões: 27/08, 24/09, 29/10, 26/11 e 17/12.
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
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
Inscrições e informações: febab@febab.org.br / http://www.febab.org.br/

I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e II
Fórum Nacional do Livro e Leitura
Data: 14 de 17 de agosto, em paralelo à Bienal do Livro.
Local: São Paulo, no Centro de Convenções do Memorial da América Latina.
Informações: www.bibviva.com.br
Palestras de reciclagem: Comunicação Escrita na Empresa, dia 15 de
agosto, e
Comunicação Oral no Trabalho, dia 29 de agosto, ambos ministrados pela
Profa. Dra. Tatiana Piccardi. Desconto de 5% para quem se inscrever nos dois
módulos.
Informações: http://www.redata.com.br/site/eventos.htm.
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.
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008 / e-mail: snbu2008@unicamp.br
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação,
Ciência e Gestão da Informação - Regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Data: 20 a 23 de novembro.
Universidade de São Paulo
Local: Campus da Cidade Universitária
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008.blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com
OUTROS ESTADOS

BRASÍLIA
2º Seminário sobre Informação na Internet
Tema central: Conteúdos e biodiversidade
Dias: 27 a 30 de julho.
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.
Local: Complexo Cultural da República (Museu Nacional e Biblioteca Nacional de
Brasília)

Informações e inscrições: (61) 3326-3835, 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.
Inscrições até 30 de maio.
Informações : (43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);
e-mail: mpgi@uel.br / site: www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm

RIO DE JANEIRO
8° CRICS - Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro.
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.
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um Diálogo FrançaBrasil
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://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/

OUTROS PAÍSES
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y
Docencia en las Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion
Data: 10 y 11 de noviembre.
Organizadores: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecologicas, Universidad Carlos III de Madrid
Lugar y fecha:
El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la
Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F.
Informações e inscrições: Lic. Juan Manuel Robles Correa, Depto. de Difusion y
Educacion Continua del CUIB. Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U.
Tels.: (52-55) 5623 0376, 0352 / Fax: (52-55) 5623-0375
jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx

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
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