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BOB NEWS
Primeiro de outubro:
outubro: último dia para inscrição
inscrição de chapas no
no CRBCRB-8
Articule-se e monte sua chapa para participar do processo eleitoral do CRB-8. As inscrições vão
até 3 de outubro e a eleição de novos conselheiros para a gestão 2009-2011 será dia 18 de
novembro. O voto é obrigatório. O regulamento (Resolução CFB nº 88, de 1º de agosto de 2008)
está disponível em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480
Atenção às datas:
3 de outubro: fim para inscrição de chapas.
18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório).
5 de janeiro: posse dos novos conselheiros.
Participação voluntária: A colaboração voluntária para trabalhar no dia da eleição do CRB-8 (18 de
novembro) é muito bem-vinda. Escolha o melhor período e faça a sua adesão por e-mail:
crb8@crb8.org.br
Horários optativos: 7h30 às 12h30 ou 12h30 às 17h30.
Outubro: mês da Biblioteca Escolar

Revista Educação noticia eventos do CRBCRB-8
Conforme noticiou a revista Educação deste mês que está nas bancas (pág. 12), o Fórum
Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário de Biblioteca Escolar em São Paulo –
iniciativas do CRB-8 e da International Association of School Libratianship – pretendem discutir a
situação atual das bibliotecas escolares brasileiras. Os eventos serão realizados nos dias 21 e 22
de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo. Garanta já sua vaga (número limitado de
adesões).
Taxa de inscrição: R$ 60,00 (incluso almoço).
Consulte o programa completo em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482
Inscrições: crb8@crb8.org.br

Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas Escolares dia 24 de outubro
Segundo a professora dra. Marta Lígia Pomim Valentim, o evento tem como objetivo discutir
questões relacionadas às bibliotecas escolares, proporcionando o intercâmbio de experiências e o
embasamento teórico para a aplicação de modelos, métodos, técnicas, instrumentos e
ferramentas aplicadas ao setor educacional, visando ações concretas na busca da melhoria
continua da educação brasileira.
Acesse programa preliminar em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482

Agende: entrega do Prêmio Laura Russo será dia 22 de outubro no MASP
A solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Laura Russo acontecerá dia 22 de outubro no
MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand), às 19h00. O tema em 2008 é “Biblioteca
escolar: singular no presente, plural no futuro”.

A festa anterior reuniu mais de 400 pessoas. Não fique de fora! Participe desta homenagem aos
profissionais de destaque e amplie sua rede de relacionamento e de intercâmbio.

CFB lança campanha para melhorar condições de bibliotecas
bibliotecas escolares
O Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) lançou esta semana a campanha nacional Biblioteca
Escolar: Construção de uma Rede de Informações para o Ensino Público. O objetivo é fortalecer
esses espaços nas escolas públicas, com acervos e recursos humanos adequados. Segundo a
presidente do CFB, Nemora Rodrigues, muitas bibliotecas ainda são meros “depósitos de livros”.
“As bibliotecas escolares da rede pública sofrem com o sucateamento, com extremas dificuldades.
Justamente aquele espaço que deveria receber atenção especial dos governantes para que os
alunos tivessem acesso ao conhecimento acaba desprestigiado.”
O projeto já foi apresentado aos Ministérios da Educação e da Cultura, segunda ela, os principais
focos da campanha. Agora a iniciativa busca apoio do setor privado e será lançada também em
eventos regionais. Segundo o CFB, muitas vezes os acervos chegam até a escola, mas acabam
inutilizados pela falta de um profissional especializado para cuidar da biblioteca.
“Na prática, esses ministérios já enviam recursos financeiros e material para as escolas, mas não
há preocupação com recursos humanos. A escola recebe, por exemplo, uma coleção de
dicionários, e guarda de dentro de um armário para que não estrague. O acesso não é facilitado
ao aluno, portanto há um desvirtuamento”, explica.
Segundo a presidente, o cargo de bibliotecário nas escolas públicas é ocupado na maioria das
vezes por professores em desvio de função. “São profissionais com dificuldade de regência de
classe e conseqüentemente de atendimento ao público também. As bibliotecas acabam atendidas
de maneira precária por professores que não têm um preparo mínimo, nem para questão do
incentivo ao hábito da leitura.”
Além de profissionais adequados para organizar e administrar as bibliotecas, a campanha defende
a modernização desses espaços, que precisam oferecer outros recursos ao públicos.
“A biblioteca escolar precisa ser um lugar dinâmico, agradável, um ambiente em que a criança se
sinta estimulada a aprender, compartilhar a sua experiência”, defende Nemora. Mais informações
sobre a campanha podem ser obtidos no site do conselho.
A Tarde On Line (13 setembro)
http://www.atarde.com.br:80/brasil/noticia.jsf?id=960493

Bibliotecas corporativas: momento de reengenharia
As bibliotecas corporativas podem ser cada vez mais umas fontes de conhecimento, abstrações e
criatividades para as empresas. E como nem toda a informação está registrada em livros, é hora
de apoiar uma biblioteca 2.0.
Leia artigo de Rafael Marinho em:
http://webinsider.uol.com.br/index.php/author/rafael_de_barros_marinho

Beautiful Libraries in the World (NX Power Lite)
Conheça o interior de 67 bibliotecas de alguns países, inclusive do Brasil. O conteúdo foi
gentilmente enviado por uma colega bibliotecária.
Acesse: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=506

Bibliotecas serão reavaliadas
Criadas em 2001, as Bibliotecas Comunitárias surgiram numa parceria entre moradores de bairros
e a Prefeitura, que emprestou a primeira leva de livros a cada uma das unidades. Dos 33 locais
oficialmente inaugurados, apenas 21 ainda estariam funcionando, de acordo com a Administração
Municipal.
O objetivo era o de que os residentes tomassem conta dos espaços, abertos em bairros da
periferia mogiana. A idéia, no entanto, acabou não alcançando êxito, principalmente nos bairros
mais carentes. Corrigir as falhas do projeto ou substituí-lo será desafio para o próximo prefeito.

Falta de bibliotecários, ausência de sistema de informática, dívidas como contas de água e energia
elétrica, dificuldades em manter as portas abertas aos finais de semana e à noite por falta de
profissionais remunerados e livros desatualizados e em mau estado contribuíram para que a
iniciativa não desse certo.
Para Rogério Davi dos Anjos (coordenador geral da Associação Nova Esperança), seriam bemvindos bibliotecários. "Temos muitas dificuldades em fazer o cadastramento. É uma pena porque
temos bons livros, recebemos bastantes doações. Tenho até algumas obras de direito, por
exemplo. Um bibliotecário remunerado poderia abrir a unidade à noite e aos finais de semana".
Site: O Diário (16 setembro)
Leia íntegra em http://www.odiariodemogi.inf.br/noticia_view.asp?mat=11445&edit=6

Universidades reprovadas não são fiscalizadas desde 95
Universidades reprovadas pelo Ministério da Educação estão ao menos há 13 anos sem passar
pela fiscalização que o próprio governo deveria fazer nas instituições –processo chamado de
recredenciamento. Em uma das escolas, a última análise foi feita em 1975.
Desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, o governo deveria analisar periodicamente
indicadores como qualidade do corpo docente da instituição e projeto pedagógico, entre outros
pontos. As que não conseguissem o recredenciamento não poderiam abrir turmas.
Norma posterior à lei fixou em cinco anos o prazo para obter o recredenciamento. Levantamento
feito pela Folha, porém, aponta que das nove instituições reprovadas pelo MEC (conceitos 1 e 2 no
Índice Geral de Cursos), em seis a autorização é anterior a 1996.
Especialistas afirmam que a situação demonstra uma falha do MEC no controle da qualidade das
escolas, tanto da gestão FHC quanto Lula. A pasta admite o problema, mas afirma que criou
mecanismos para aperfeiçoar o sistema.
Folha de S.Paulo (13 setembro)

Profissional da Informação no século 21
Las profesiones de la información y documentación en un entorno globalizado: perfiles,
competencias y mercado de trabajo y sus implicaciones en el acceso a la información.
Informações sobre curso oferecido pela ECA/USP:
http://doutoradoecatejada.blogspot.com/

Porto Seguro inaugura biblioteca em casarão histórico
Dando continuidade a ações que visam conservação patrimonial e revitalização do centro de São
Paulo, desde maio a Porto Seguro conta com um novo espaço de cultura, lazer e qualidade de
vida para funcionários que trabalham no Complexo Matriz da Corporação. Em um casarão
histórico e tombado da Rua Guaianases estão localizados o Espaço de Qualidade de Vida e a
Biblioteca Porto Seguro, com 5.600 títulos disponíveis entre livros, periódicos, CDs e DVDs.
A redação do BOB NEWS entrevistou com exclusividade a bibliotecária Carli Cilene Rodrigues
Cordeiro. Leia a entrevista feita por e-mail em www.crb8.org.br

Capes aumenta
aumenta acervo do Portal Periódicos
Periodicamente correm pela internet boatos de que o Portal Periódicos do Capes será fechado por
falta de leitores. Trata-se de mais uma lenda urbana, que ganha força no mundo virtual, entre emails e abaixo-assinados. Pelo contrário, o Capes acaba de fazer um balanço de suas inclusões:
entre 2003 e 2008, foram 10,2 mil novos títulos no Portal Brasileiro de Revistas Científicas.
Oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), o
Portal permite pesquisas sobre toda a produção científica atualizada do mundo. O Portal foi criado
para democratizar o acesso à informação no meio acadêmico-científico, e atende, atualmente, 194
instituições brasileiras. Foram feitas novas assinaturas para o Portal com novos conteúdos
importantes para suas pesquisas. São 222 títulos de periódicos da Coleção JSTOR – Art &
Sciences Collection.
ABER (17 setembro)

1º Feira Nacional do Livro de Jaguariúna
Assim com vem ocorrendo em diversas regiões e cidades do Brasil, Jaguariúna, no interior de São
Paulo, também terá a sua Feira Nacional do Livro. A primeira edição acontece de 22 a 26 de
outubro, no Parque Santa Maria. A Feira, idealizada e realizada pelo Grupo Gazeta, terá entrada
franca e contará com diversas atividades culturais voltadas para crianças, jovens e adultos. Além
da venda de livros, o evento vai contar com exposições, workshops, palestras e bate-papos com
autores, oficinas, espaço para exibição de filmes, apresentações artístico-culturais com nomes
conhecidos do público e artistas regionais. Outras informações pelo telefone 19-3867-0028 ou email contato@feiradolivrodejaguariuna.com.br.
CBL Informa (17 setembro)

Nova ferramenta para a educação
educação
A editora Pearson Education do Brasil anunciou nesta semana a criação do site Copyleft Pearson
Education. A página foi criada para promover o amplo acesso de estudantes a obras educacionais
ou de apoio ao aprendizado. O portal tem o objetivo de ser uma ferramenta democrática do
conhecimento, criando uma base de referência para professores, alunos e pesquisadores. Artigos,
monografias, teses e outros materiais podem ser postados pelos internautas no site. Atualmente,
270 publicações já estão disponíveis no endereço eletrônico e já foram feitos mais de 3.500
downloads, representando mais de 22 mil acessos.
http://www.copyleftpearson.com.br/

China inaugura biblioteca monumental
Uma longo retângulo suspenso de 120 metros de comprimento em aço escovado e vidro é a
marca do novo prédio da Biblioteca Nacional da China. Inaugurado nesta semana, o anexo que
custou o equivalente a R$ 350 milhões demonstra que obras de impacto continuam a mudar a
paisagem mesmo após a Olimpíada. A Biblioteca virou a terceira maior do mundo com a nova
construção. O antigo prédio, que não pode sofrer reformas por ser patrimônio nacional, guarda os
tesouros da instituição e só pode receber visitas de acadêmicos e pesquisadores. O anexo é para
o público geral - e feito para impressionar. Com 80 mil metros quadrados, tem 2.900 assentos,
460 computadores e oferece acesso à internet sem fio (wi-fi). Os usuários podem usar leitores de
livros digitais em palmtops para acessar os mais de 200 mil gigabytes de arquivo digital da
instituição.
Folha de São Paulo (15 setembro)
AGENDA
Cursos de autoformación on-line
En esta sección SEDIC ofrece materiales para la autoformación de profesionales en temas de
especial actualidad y de acceso gratuito. Los materiales han sido creados por especialistas
contrastados. Desde el año 2002 se ha seleccionado un tema anualmente. Hasta 2007 tuvieron el
formato de unidades para un seguimiento individual. En 2008 se optó por el formato de
comunidad de prácticas.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-autoformacion.asp
SP
IX EREBD recebe trabalhos até o dia 30 de setembro
O IX EREBD SE/CO – Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão
e Ciência da Informação das regiões Sudeste e Centro-Oeste, recebe propostas de trabalhos para
apresentação até o dia 30 de setembro. O evento, promovido pela Escola de Comunicações e
Artes (ECA/USP), abordará o tema "Liberdade, Virtualidade e Contestação".
Mais informações em http://www.fespsp.org.br/noticias.detalhes.asp?seq=785

Palestras GT de Documentação em Celulose e Papel (gratuita)
"Processo de informatização do Centro de Documentação M&G – Mossi & Ghisolfi", Cleide Pinto –
Bibliotecária da M&G – Fibras e Resinas Ltda.
“Motivação e determinação: o diferencial do profissional de sucesso!”, Regina Vaz – Especialista
em Relacionamentos Humanos, consultora empresarial e sócia-proprietária da empresa Consulte
Brasil.
Data: 15 de outubro, das 15h às 17h.
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 – Transamérica Expo Center. Avenida Dr.
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro/SP.
Inscrições: preencha o convite eletrônico disponível no site do evento:
www.abtcp2008congressoexpo.org.br, na página da exposição.
Informações: Raquel Guimarães – bibliotecagb@aracruz.com.br
Unidades de Informação e bibliotecas rumo à Web 2.0: conceitos, estratégias e
tecnologias
Instrutora: Renate Landshoff
Data: 23 de outubro, das 8h30 às 17h30
Local: R. Bela Cintra 967, cj. 81
Realização: Content Digital
Fones (11) 3666-9005 ou 3826-6932.
Programação completa: http://www.contentdigital.com.br/cursos/uinweb.asp
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
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008.blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com
II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no
Estado de São Paulo
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional.
Data: 27 e 28 de abril de 2009
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12

OUTROS ESTADOS
MG
InterLogos MG 2008
Tema: Construindo Organizações sustentáveis com base na Gestão do Conhecimento e da
Informação.
Data: 05 e 06 de novembro
Local: Espaço Cultural da Biblioteca Pública de Minas Gerais
Informações na ABMG – Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais
Telefone/fax: (31) 3224-6670 / e-mail: e-mail: infoeventobh@gmail.com
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12

BA
Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira
Data: 29 de setembro a 1° de outubro, das 8h às 18h
Local: Local: Fiesta Convention Center – Itaigara – Salvador-BA
Promoção: Instituto da Ciência da Informação – UFBA
Realização: Inforum – Consultoria e Treinamento
Informações: http://www.inforumct.com.br/avaliacao_biblioteca_universitaria_brasileira.php

RJ
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
Data: 4 a 7 de novembro, no Rio de Janeiro.
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/

SC
XXVII Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina
Espaço Político e Atuação do Bibliotecário Catarinense
Data: 27 e 28 de novembro
Local: Auditório da Faculdade SENAC Florianópolis
Informações: www.acbsc.org.br / acb@acbsc.org.br
MS
XVIII CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Data: 5 a 8 de julho de 2009
Local: Centro de Convenções de Bonito – MS
Mais informações pelo tel. 3257-9979

OUTROS PAÍSES
XXVI Coloquio de Investigacion Bibliotecologia y de la Informacion
Data: 1, 2 y 3 de octubre
Lugar y fecha: Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la Torre II de Humanidades, piso 13,
Ciudad Universitaria, Mexico, D.F.
Informes e inscripciones: Lic. Juan Manuel Robles Correa
Tels.: (52-55) 5623 0352, 0376
Fax: (52-55) 5623-0375
jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx
Programa preeliminar: http://cuib.unam.mx/Prog_Prel_XXVI_Coloquio_CUIB.pdf
6to Congreso Argentino de Archivística
Temática: “Sistemas de Archivos: Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos
del Poder Ejecutivo y Sistema de Archivos del Poder Judicial, Sistema de Archivos Municipales”.
Data: 15, 16 y 17 de octubre
Local: Complejo Cultural Auditorio “Ing. Juan Victoria” de la Provincia de San Juan, sito en calle
25 de Mayo 1215, Foyer Norte, Oeste, República Argentina.
Realização: Federación de Archiveros de la República Argentina (F.A.R.A) y la Comisión
Organizadora.
Do Mundo Archivístico: www.mundoarchivistico.com
IV Encuentro Internacional de Catalogadores
"La Organización de la Información Frente a los Cambios de las Normas Internacionales de
Catalogación"
Data: 22 al 24 de octubre

Local: Bogotá, Colombia
Para mayor información, consultar www.ivencuentrodecatalogadores.org
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: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx

VI Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
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