
 
 

  

  

BOB NEWS N°002/2008 
 
  

PRÊMIO LAURA RUSSO  
  
Encaminhe sugestão de tema para o VIII Prêmio Laura Russo, edição 2008, por e-mail: 
crb8@crb8.org.br, até 08 de fevereiro de 2008. 
  
 
NOTÍCIAS 
  
  
Concursos para Bibliotecários 
 
Para tomar conhecimento dos concursos da área acesse o site do CRB8 (www.crb8.org.br), 
na primeira página no ícone Oportunidades. 
  
 
Alegres aventuras dos livros que viajam nos trens da CPTM em busca de leitores 
 
Em dois dias a CPTM distribuiu 2 mil livros em 15 estações das seis linhas da Companhia. 
Além disso, entregou 750 livros aos empregados diretos e terceirizados das estações 
contempladas, para que se inicie outro movimento de leitura internamente. A ação, 
realizada nos dias 29 e 30 de outubro, animou a CPTM, da sala da bibliotecária às catracas, 
das lanchonetes às revistarias, dos bancos de espera do interior do trem, enfim, onde tivesse 
espaço para deixar o livro, desde que haja boa circulação de pessoas e esteja protegido de 
sol forte e muita chuva. Rápidas , as organizadoras se desdobravam na entrega de grandes 
clássicos da literatura, best-selleres, aventura, mistério, história, arte, literatura infanto-
juvenil. Caixas e mais caixas eram esvaziadas segundos na estação Barra Funda, para 
satisfação de Maria Salete e Maria Cândida, elas próprias promotoras da distribuição, num 
corpo a corpo com os leitores. Juntas comemoravam: "Um sucesso! Só nas estações Brás, 
Barra Funda e Luz, em poucas horas mais de 500 livros chegaram às mãos dos leitores, mas 
calculamos que, ao final da campanha, os 2 mil livros estarão circulando dentro do esquema 
Livro Livre, dando início a uma história sem fim". 
 
Íntegra: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=335  
 
Fonte: DOESP - Poder Executivo - 28.12.200/Pg. 2-3. 



 
Livros em pontos de ônibus de Brasília aumentam interesse pela leitura 
  
O número de bibliotecas comunitárias distribuídas em algumas paradas de ônibus da Asa 
Norte, em Brasília, aumentou.  Até a semana passada, o brasiliense que esperava a chegada 
de ônibus nos pontos que vão da 712 à 716 Norte contavam com 10 prateleiras de livros 
para pegar emprestado, sem pagar nada.   Na última semana, foram inauguradas pelo menos 
mais seis dessas bibliotecas na região, completando os pontos de ônibus das quadras que 
começam na 710 Norte, com um total de 16 unidades. 
  
Fonte: Agencia br - 14/01/2008 
  
  
Mediador Privilegiado 
 
"Espera-se do Bibliotecário uma atuação positiva como mediador de leitura. 
Diferentemente do professor, ele não está atrelado a currículos e avaliações, tendo, 
portanto, maior liberdade para dialogar com o leitor e fazer proposições sem que este se 
sinta pressionado", confirma a educadora Mariza Russo, da UFRJ. No seu entender, essa 
ação tem ainda mais importância nas bibliotecas públicas e escolares, freqüentadas, 
predominantemente, por pessoas cujo poder aquisitivo não permite adquirir livros com 
freqüência. "Com isso, pode-se garantir oportunidades de transmissão cultural entre as 
gerações, além da ampliação das condições de desenvolvimento social dos leitores". 
 
Revista Educação Ano 11 - Nº128 
 
  
Íntegra: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=334  
 
  
Flickr e Biblioteca do Congresso dos EUA fecham acordo por imagens 

Flickr inaugura projeto The Commons, em que usuários definirão tags e descrições a fotos 
históricas, com 1,5 mil imagens do órgão. O serviço de fotos Flickr anunciou nesta quarta-
feira (16/01) acordo com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para reproduzir 
parte do catálogo da instituição dentro da rede social.  "A equipe da Biblioteca escolheu 
cerca de 1,5 mil fotos de um ou duas de duas coleções mais populares para mostrar no 
Flickr. Você pode ver como eram as ruas de Porto Rico na década de 40", diz o 
comunicado no blog do Flickr.  A exposição digital servirá como ponto de partida para o 
projeto The Commons do Flickr, onde usuários poderão definir tags e escrever descrições 
sobre fotos históricas de diversas fontes oficiais - a Biblioteca do Congresso dos EUA é a 
primeira -, como forma de tornar as imagens mais ricas de informações para consultas 
futuras. 

Fonte: IDG,  17 .01.2008 



 
EVENTOS 
  
  
4° Concurso de Poesias da Biblioteca "Lenyra Fraccaroli"  
  
Data: 14 a 29 de janeiro de 2008 
Quantidade: 1 poesia 
Tema: Livre 
Premiação: 15 de março de 2008, às 13h00 
Local: Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Nova Manchester - SP. 
Informações: (11) 2295-2295 
  
  
Curso de pós-graduação em Planejamento e Gerenciamento de Sistemas de 
Informação.  
FAINC - Faculdades Integradas Coração de Jesus  
 
Data: 16 de Fevereiro de 2008 
Matrículas abertas até 13 de fevereiro de 2008 
Local: Rua Siqueira Campos, 483 - Santo André - SP. 
Período: aos sábados das 9h00 às 17h00  
Disciplins Iniciais: a) Sistema de Informação sob a òtica do Marketing (32 horas) b) Gestão 
de Qualidade e Produtividade   
Informações: www.fainc.com.br  
  
  
Curso de Pós-Graduação - Desenvolvimento de Competências Gerenciais 2008 
  
Coordenação: Profª. Drª. Valéria Martin Valls 
Início: 20 de fevereiro de 2008 
Local: Av. Jabaquara, 1314 - próximo ao metrô Saúde 
Informações: (11) 3567-4401 
Inscrições: www.inbrapec.com.br  
  
  
Curso de Pós-Graduação em São Carlos - SP 
MBA em Gestão de Unidades de Informação 
 
Duração: 372 horas 
Matrículas: até 19 de março de 2008 
Informações: Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da UNICEP 
Rua Miguel Petroni, 5111 - Jardim Centenário -São Carlos - SP 
Telefone direto: (16) 3362-2109  
E-mail: posgraduacao@unicep.com.br e/ ou pgasser@terra.com.br 
Site: www.unicep.edu.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  
  
 
World Library and Information Congress: 74th IFLA General Conference and 
Council 
  
Data: 10-14 agosto 2008 
Local: Quebec -Canadá 
Telefone: +31 (70) 3140884  
E-mail: ifla@ifla.org  
Site: http://ifla.inist.fr/index.htm 

 


