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BOB NEWS
Recadastramento
Se você deseja continuar recebendo o BOB NEWS semanalmente e ainda não se recadastrou,
deve solicitar e preencher o formulário, por e-mail divulgacao@crb8.org.br ou por fax (11) 50821404, até sexta-feira próxima, dia 3. Após essa data será cancelado o envio para os não
interessados.

Inscrições de chapas no CRBCRB-8 terminam sextasexta-feira
Mobilize-se e forme sua chapa para participar do processo eleitoral do CRB-8. As inscrições vão
até sexta-feira próxima, 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 está disponível em
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480
Fique atento:
3 de outubro: fim para inscrição de chapas.
18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório).
7 de janeiro: posse dos novos conselheiros.
Participe, colabore: A participação voluntária para trabalhar no dia da eleição do CRB-8 é bemvinda. 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.
Biblioteca Escolar em Pauta

Garanta já sua vaga no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares
O Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário de Biblioteca Escolar em São
Paulo serão realizados nos dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo. Estão
confirmadas participações de profissionais renomados do Brasil e do Exterior. Inscreva-se logo,
pois as vagas são limitadas.
Os eventos são iniciativas do CRB-8 e da International Association of School Libratianship.
Taxa de participação: R$ 60,00 (inclusos almoços)
Conheça o programa completo em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482
Inscrições: crb8@crb8.org.br

Prêmio Laura
Laura Russo:
Russo: dia 22 no MASP
A solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Laura Russo será dia 22 de outubro às 19h no
MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand. Neste ano o tema é “Biblioteca escolar:
singular no presente, plural no futuro” e os premiados serão divulgados somente no dia da
entrega do Prêmio.
Participe desta homenagem aos bibliotecários e amplie sua rede de relacionamento.

Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas Escolares dia 24
O Fórum de Bibliotecas Escolares na Unesp/Marília ocorrerá dia 24 de outubro.
A professora e coordenadora dra. Marta Lígia Pomim Valentim explica que o Fórum de Marília tem
o objetivo de 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.
Informações e inscrições on-line http://www.fundepe.com/novo/forum/

Acervo digital do "Diário Oficial" será aberto
Em 1º de maio de 1891, circulava a primeira edição do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo. A
publicação, com apenas quatro páginas, era bem diferente da atual, que ultrapassa as 600
páginas. A partir de hoje, todas elas estarão disponíveis gratuitamente na internet, no
www.imesp.com.br.
Nos arquivos do "Diário Oficial" é possível acessar projetos de lei, gastos e investimentos dos
órgãos públicos, balanços de empresas, resultados de concursos, nomeações e demissões de
servidores públicos.
Folha de São Paulo (1 outubro)

Padre processa SP por negligência
Moradores do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, entraram anteontem com ação civil
pública contra a Prefeitura por negligência. Desde outubro do ano passado, mais de 250 entidades
sociais do distrito, com 354 mil habitantes, reivindicam equipamentos públicos das Secretarias de
Educação, Esportes, Cultura e Trabalho. "A decisão foi tomada após percebermos que não tivemos
nenhum resultado concreto para nossas reivindicações", disse o padre Jaime Crowe, da Sociedade
Santos Mártires. Ele entrou com a ação na Vara da Infância e Juventude do Fórum Regional de
Santo Amaro. Em outubro de 2007, a Prefeitura foi "condenada" por um tribunal popular
organizado pelo Fórum em Defesa da Vida, que reúne, além dos movimentos sociais,
representantes do Ministério Público e das secretarias municipais. O prazo definido para que
fossem iniciadas as melhorias no distrito, com 270 favelas, foi de seis meses. "Algumas reformas
pontuais começaram, mas não chega nem perto do que se precisa", disse o padre.
O maior alvo da sociedade na ação é a Secretaria da Educação. "Hoje, temos no distrito cerca de
12 mil crianças fora da Escola por falta de vagas", disse. A entidade reivindica a construção de um
Centro de Educação Infantil (CEI), de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) e de uma
Escola de ensino fundamental (Emef). A ação também diz que há cerca de 1.800 crianças
cadastradas no Conselho Tutelar à espera de vagas em creches. Faltam também bibliotecas.
...
A Secretaria dos Negócios Jurídicos informou que a Prefeitura ainda não foi notificada da ação civil
e, por isso, não tem defesa elaborada. A Secretaria de Educação só deve se pronunciar depois de
notificada. Procurada pela reportagem, a pasta do Trabalho não se manifestou.
O Estado de São Paulo (27 setembro)

meta
eta de criação de bibliotecas
Lula assina decreto de acordo ortográfico e anuncia m
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que estabelece o cronograma de
implantação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa no Brasil. O texto prevê a padronização
ortográfica entre os países da língua portuguesa. A solenidade de assinatura aconteceu na sede
da ABL (Academia Brasileira de Letras), no Rio, onde o escritor Machado de Assis é homenageado
hoje pelo centenário de sua morte.
Durante discurso, Lula anunciou uma meta de que todos os municípios brasileiros tenham uma
biblioteca pública até 2009.

"Hoje é um dia tão marcante para a nossa linda literatura. Ainda faltam muitos capítulos no
acesso à leitura no Brasil. A grande maioria dos livros que se lê hoje são indicados pela escola",
disse o presidente durante o discurso da assinatura do decreto do acordo.
Folha Online (30 setembro)

País ainda precisa melhorar infrainfra-estrutura das escolas
Estudos apontam falta de condições mínimas em escolas. Para alguns especialistas, solucionar o
problema pode impactar na qualidade do ensino, sobretudo nas escolas em piores condições.
Garantir que as escolas municipais tenham condições adequadas de infra-estrutura é uma das
responsabilidades do novo prefeito, que será eleito no próximo domingo, e de seu secretário de
Educação. Estudos e pesquisas mostram o desafio de melhorar as condições mínimas de infraestrutura nas escolas brasileiras. Segundo o Observatório da Equidade nº 2, elaborado pela
Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo, a maioria dos
alunos do Ensino Fundamental no Brasil estuda em escolas sem biblioteca.
Leia artigo na íntegra em
http://www.todospelaeducacao.org.br/Comunicacao.aspx?action=2&aID=163
Ministério da Cultura anuncia 600 bibliotecas comunitárias
Saiu, finalmente, o edital do Ministério da Cultura que dá o pontapé inicial para apoiar a instalação
ou o fortalecimento de 600 bibliotecas comunitárias pelo País afora. A portaria, assinada pelo
ministro Juca Ferreira, dá prazo até 10/11 para que instituições ou pessoas físicas que atuam na
área há pelo menos um ano se credenciem para receber a ajuda federal. O kit vem com 500
livros, um computador e um pequeno mobiliário (tapete, puff, cadeira, mesa etc.). Serão
priorizados os 410 municípios atendidos pelo Programa Territórios da Cidadania, do Ministério da
Justiça, e pelo Mais Cultura, do próprio MinC. Mas outros também podem ser contemplados.
Este é um dos editais que vinham sendo ansiosamente aguardados para que o Ministério da
Cultura pudesse começar a tirar do papel os projetos anunciados em outubro de 2007, no
lançamento do programa Mais Cultura. Ele foi batizado de I Concurso Pontos de Leitura 2008:
Homenagem a Machado de Assis.
Merece aplauso a medida.
Blog do Galeno Amorim: http://blogdogaleno.blog.uol.com.br/
Vem aí a Rede Biblioteca Viva
A mesma portaria que instituiu o projeto Pontos de Leitura também trouxe uma novidade: a
criação da rede Biblioteca Viva, da qual todos os 600 contemplados pelo edital terão que,
obrigatoriamente, fazer parte. Também estarão compulsoriamente dentro dela os Pontos de
Cultura, programa de maior visibilidade até aqui do Ministério da Cultura, que possuírem alguma
atividade de fomento à leitura. A portaria prevê, ainda, que outras bibliotecas – comunitárias ou
públicas, que hoje compõem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, vinculado à Fundação
Biblioteca Nacional – também venham fazer parte a rede.
A medida deve suscitar alguma reflexão sobre o papel do Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas.
Blog do Galeno Amorim

Um novo instituto para o livro
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, tem dito a interlocutores que a provável saída para a
institucionalização da área do livro e da leitura em sua pasta passa pela criação de um instituto,
como era, no passado, o INL, o Instituto Nacional do Livro, criado por Getúlio Vargas. As
lideranças da cadeia produtiva do livro têm reivindicado ao ministro a recriação da Secretaria
Nacional do Livro e da Leitura, extinta em 2003 pelo governo. Mas vêem com bons olhos esta
solução.
Blog do Galeno Amorim

Mindlin começa a esvaziar biblioteca
"A gente passa, os livros ficam", as palavras do bibliófilo José Mindlin, 94, ecoam num dos
compartimentos da imensa biblioteca que é sua casa, no Campo Belo, em São Paulo. Biblioteca
esta que, até o final de 2009, deve ter suas estantes parcialmente esvaziadas. Nesta data, está
previsto o início do transporte de cerca de 20 mil títulos, equivalentes a quase 45 mil volumes,
entre coleções e folhetos, para o edifício da Brasiliana USP, no campus da universidade, em São
Paulo.
A generosa doação de Mindlin, que incluirá obras sobre o Brasil que o ex-empresário vem
colecionando desde os 13 anos de idade, porém, ainda depende de um compromisso firmado com
a instituição. Se a USP não tiver concluído, até o fim do ano que vem, a construção de um edifício
de 20 mil m2 em condições de armazenar a coleção, a doação será revogada.
Folha de S. Paulo (22 setembro)
Leia íntegra em http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u447410.shtml
Angola lança Portal do Conhecimento
O Ministério da Ciência e Tecnologia de Angola lançou o Portal de
Conhecimento e do Investigador: http://www.conhecimento.gov.ao/
Através deste portal, os estudantes poderão obter informações acadêmicas e
científicas, registrar trabalhos de investigação e divulgar estudos de fim
de curso, teses de licenciaturas e de doutoramentos.

Itália tem mais de 8 milhões de usuários ativos da internet
Uma pesquisa realizada pela editora italiana Feltrinelli mostrou que a Itália possui 8 milhões de
usuários ativos da internet, que escrevem e comentam blogs, participam de redes sociais, têm
páginas pessoais e publicam fotos on-line. A editora confrontou os dados oficiais dos institutos de
pesquisa Nielsen, Forrester e Simmaco com seu próprio banco de dados, chegando à conclusão de
que entre 24,3 milhões de usuários da internet (41% da população italiana), 3,4 milhões possuem
um blog, enquanto 4,7 milhões estão inscritos em sites de relacionamento. Percebendo o
potencial das redes sociais e dos blogs, a Feltrinelli criou um novo instrumento para a troca de
informações, o Scaffale, uma espécie de livraria virtual que aponta livros, CD’s e DVD’s preferidos
de cada "blogueiro". A ferramenta pode ser instalada facilmente em qualquer blog ou site e é
constantemente atualizada. Através dela é possível acessar conteúdos sobre os títulos citados e
comparar comentários.
ANSA (Itália)/Publishnews (1 outubro)
Terapia pelos livros
Talvez você fique duas horas no trânsito para ir a um trabalho que odeia. Talvez você tenha filhos
pequenos e só sobrem cinco minutos de vez em quando para ler. Talvez você esteja para
embarcar em uma viagem de três semanas para a Amazônia e busque um livro que fale de tudo
sobre o destino. Tudo o que o aflige e tudo o que o encanta. Nós vamos encontrar a receita de
leitura certa para você. É assim que a School of Life (literalmente, Escola da Vida) define a
"biblioterapia", projeto lançado no início deste mês em Londres. A idéia é a seguinte: o cliente
preenche uma ficha com informações sobre sua história, suas aspirações e seus hábitos e, a partir
de uma consulta com um especialista, recebe indicações de leitura que o ajudem a enfrentar uma
nova fase, encarar uma etapa importante ou simplesmente aproveitar um momento da vida. Uma
sessão custa 35 (R$ 120), mas pode-se escolher um contrato de cinco meses, em que o
biblioanalista acompanha suas leituras e troca informações por e-mail, por 50 (R$ 170).
Folha de São Paulo (28 setembro)

OUTROS ESTADOS
DF

Cadê as bibliotecas?
Faltam espaços e profissionais para o funcionamento das salas de leitura
A leitura é pré-requisito básico para a formação de um cidadão. Para compreender a própria
língua, as imagens, os códigos, os gráficos, um aluno precisa aprender a ler. Só assim ele será
capaz de aprender os conteúdos transmitidos em sala de aula e conseguirá bons conceitos em
avaliações nacionais e internacionais. O desafio para formar leitores, imposto às Escolas e
educadores, é enorme. E o pior: as condições para superá-lo não são as melhores. Apesar de o
Ministério da Educação e os governos locais já investirem na aquisição de livros para as Escolas
públicas, ainda faltam espaços para promover a leitura. As bibliotecas não são realidade em todos
os colégios. Aliás, a proporção de bibliotecas Escolares no país é pequena. De acordo com a
Secretaria de Educação Básica do MEC, existem 10.822 bibliotecas nas Escolas públicas de ensino
médio do Brasil. Isso representa 63,4% do total de estabelecimentos de ensino nessa etapa. No
ensino fundamental, há 30.506 bibliotecas, localizadas em apenas 22,3% das Escolas.
Correio Braziliense (29 de setembro)
RIO DE JANEIRO

Uma praça dedicada à leitura
Niterói ganha nesta quarta-feira um local destinado à leitura bem no Centro da cidade. A
inauguração da Praça de Leitura de Niterói, que fica na Rua Comendador Lúdio Soares, acontece
às 17h. A iniciativa de criar o projeto foi da Editoria da Universidade Federal Fluminense (EdUFF).
O espaço, administrado pela UFF, terá livraria e será palco de lançamentos. A idéia é ocupar a
área, localizada em frente ao campus Valonguinho da UFF, com eventos literários e uma livraria,
onde será possível comprar e mesmo pegar livros emprestados, que poderão ser lidos nos bancos
que foram instalados no local. O espaço, que estava fechado há anos, foi cedido pela prefeitura de
Niterói. O evento também conta com lançamento coletivo dos últimos livros publicados pela
EdUFF, seguido de bate-papo com os escritores Luis Maffei e Virgínia Boechat e a edição especial
de Um Brinde à Poesia, evento coordenado pela poeta Lucília Dowslley.
Jornal do Brasil (1 outubro)
AGENDA
Programa de Capacitação e Atualização Profissional
(GRATUITOS)
Palestra: Serviços de informação na área jurídica e na área de artes nos EUA: relato de
visita profissional
Luciana Napoleone, bibliotecária do serviço de atendimento ao usuário da Faculdade de
Direito/USP
Local: Auditório da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, nº 95 – Centro, SP.
Dia 29 outubro
Inscrições: crb8@crb8.org.br
Parceiros: Consulado Americano, CRB/8 e Grupo Jurídico/SP.
Seminário sobre Governança Corporativa
- Órgãos de fiscalização profissional: responsabilidade social. - Nêmora A. Rodrigues (Presidente
do CFB);
- Repositórios institucionais. - Neide Aparecida Gomes (Vice-Presidente do CFB);
- Inteligência Organizacional. - Célia Simonetti Barbalho (2ª Secretária do CFB);
- Gestão baseada em competências - Georgete Lopes Freitas (1ª Secretária do CFB);
- Tomada de decisão baseada em evidências
Local: Durante o SNBU, no Centro de Convenções do Anhembi.
Dia 12 novembro, das 14h00 às 18h00.

Inscrições: crb8@crb8.org.br
Parceiros: CFB e SNBU
Palestra: Gestão do Conhecimento e Ética Profissional
Marta Valentim, bibliotecária, professora dra. UNESP/Marília
Dia 29 novembro, das 9h00 às 13h00
Vagas: 40
Local: CRB-8, Rua Maracaju, 58 – São Paulo.
Inscrições: crb8@crb8.org.br
Curso: Tendências na análise e representação do conteúdo de textos e imagens
José Antonio Moreiro González, decano da Facultad de Humanidades Comunicación y
Documentación Universidad Carlos III de Madrid
Dia 6 dezembro, das 9h00 às 18h00.
Vagas: 40
Local: CRB-8, Rua Maracaju, 58 – São Paulo.
Inscrições: crb8@crb8.org.br
Interior
RIBEIRÃO PRETO
Curso: Informação e Documentação Jurídica
Regina Céli de Sousa (bibliotecária, gerente de informações e de conhecimento de Machado,
Meyer, Sendacz e Opice Advogados) e Maria Cecília Rizzi Lima (professora da UNIFAI, Consultora)
Dia 25 outubro, das 9h00 às 18h00
Vagas: 40
Local: UNICOC
Informações pelo e-mail: mgraal@hotmail.com
Parceiro: UNICOC, Ribeirão Preto.
Seminário sobre Governança Corporativa
- Órgãos de fiscalização profissional: responsabilidade social. - Nêmora A. Rodrigues (Presidente
do CFB);
- Repositórios institucionais. - Neide Aparecida Gomes (Vice-Presidente do CFB);
- Inteligência Organizacional. - Célia Simonetti Barbalho (2ª Secretária do CFB);
- Gestão baseada em competências - Georgete Lopes Freitas (1ª Secretária do CFB);
- Tomada de decisão baseada em evidências - Nêmora A. Rodrigues e Célia Simonetti Barbalho
(Presidente e 2ª Secretária do CFB);
Dia 8 novembro, das 9h00 às 13h00.
Local: FAINC, Rua Siqueira Campos, 483 – Centro.
Inscrições: joaobosco@fainc.com.br
Parceiro: FAINC
LORENA
Curso: Gestão do Conhecimento
Marta Valentim, bibliotecária, professora dra. UNESP/Marília
Local: FATEA, Avenida Peixoto de Castro, 539
Dia 28 novembro, das 9h00 às 18h00
Parceiro: FATEA
Inscrições: crb8@crb8.org.br
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
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: 16/10 ou 23/10, 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
XI Semana do Livro e da Biblioteca na USP
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo — SIBi/USP promoverá a XI
Semana do Livro e da Biblioteca, no período de 20 a 24 de outubro de 2008. Haverá programação
local nas diversas bibliotecas da Universidade.
Data: 20 outubro, às 14h
Contato: (11) 3091-1573 com Lilian / Rosa E-mail: divulgacao@sibi.usp.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
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: 5 e 6 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

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
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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