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NOTÍCIAS 
  
  
"Dia Municipal do Bibliotecário”    
  
Tramita na Câmara Municipal Projeto de Lei 01-0219/2007, de autoria do Vereador 
Goulart (PMDB), que institui, no âmbito do Município de São Paulo, o "Dia Municipal  do 
Bibliotecário”, a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de março. A data comemorativa 
passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de São Paulo. 
Íntegra: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=168 
  
  
Academias da internet 
  
Para ser realmente considerada boa, uma universidade deve disponibilizar ao público a sua 
produção acadêmica através da internet. Esse conceito provocativo norteia um ranking 
mundial de instituições de nível superior criado pelo laboratório Cybermetrics, do Centro 
de Informação e Documentação (Cindoc) do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha 
(CSIC). Nessa classificação, lançada pela primeira vez em 2004 e atualizada a cada seis 
meses, levam-se em conta o volume, a visibilidade e o impacto do conteúdo científico 
abrigado nos domínios da web de cada universidade.  A Universidade de São Paulo (USP), 
em 97º lugar, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 190ª posição.   
Fonte: Revista Pesquisa FAPESP, n. 134, abril 2007. 
Íntegra: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3190&bd=1&pg=1&lg=  
  
   
Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor - 23 de abril    
  
A duodécima edição do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, em 23 de abril de 
2007, brinda os responsáveis políticos, os agentes econômicos e as partes interessadas da 
sociedade civil com uma nova oportunidade de render homenagem a esse instrumento 
singular de expressão, educação e comunicação que é o livro. 
  
Desde sua primeira celebração em 1996, o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor tem 
mobilizado em seu favor um número considerável de pessoas de todos os continentes e de 
todas as culturas. Assim, tem se insistido sobre a valorização das funções múltiplas e 



essenciais que o livro desempenha no desenvolvimento educacional, cultural e econômico 
de nossa sociedade. (Koichiro Matsuura - parte da mensagem do Diretor-Geral da 
UNESCO por ocasião do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, em 23 de abril de 
2007).  
  
  
Campanha no Brasil: Receba flores ao retirar livros na biblioteca!    
  
No Brasil, haverá comemorações, debates e reflexões acerca desse tema fundamental. Para 
marcar a data, a RedePEA - Rede de Escolas Associadas da UNESCO no Brasil propõe a 
iniciativa singela, mas tocante e significativa, de oferecer uma flor para cada pessoa que 
retirar um livro nas bibliotecas.  
  
Confirme a adesão à esta proposta pelo e-mail: redepeasp@colmagno.com.br 
  
http://www.unesco.org.br/unesco/premios/diadolivro2007/mostra_documento 
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"IFLA/OCLC Early Career  Development Fellowship".  
  
A bibliotecária Elisangela Alves, do núcleo de Tecnologia da Informação, da Fundação 
Abrinq participará no próximo dia 26/04 do programa patrocinado pela IFLA - 
International Federation of Library Associations and Institutions, OCLC – Online 
Computer Library Center e ATLA - American Theological Library Association.   Os 
assuntos abordados incluem tecnologia da informação e seus impactos nas bibliotecas, 
gerenciamento de conteúdo digital, operação e gerenciamento de unidades de informação e 
cooperação global. Durante o treinamento nos Estados Unidos e Holanda, os participantes 
visitarão Bibliotecas e centros culturais de instituições renomadas. Os participantes irão 
transferir esse aprendizado e experiência para o seu contínuo crescimento profissional, além 
de contribuir com as Instituições em que trabalham e com o seu país. 
  
 
  



 DICAS 
  
  
InfoCultura – Comunicação Científica    
  
Já está no ar a primeira versão do InfoCultura – Comunicação Científica 
Objetivos principais: 
  
Ser um espaço de divulgação dos trabalhos produzidos nas universidades ou por 
profissionais, que não seriam publicados normalmente, auxiliando na divulgação e 
disponibilizando uma nova fonte; 
  
Ser um laboratório para bibliotecas digitais, possibilitando testar modos de visualização e 
organização novos, com maior facilidade por se tratar de um acervo específico. 
  
Software utilizado - gerenciador de bibliografias Wikind 
Informações:  http://infocultura.info/cc  
  
  
Informação & Informação: chamada para contribuições  
  
A Revista INFORMAÇÃO&INFORMAÇÃO recebe contribuições (Tema Livre) para o 
n.1, v. 12 (2007), até o dia 30 de abril. 
  
Consulte as normas para publicação no item "sobre" no endereço da revista: 
http://www.uel.br/revistas/informacao  
  
  
A revista Informação & Sociedade: estudos, v.17, n.1, 2007 (já está no ar)    
Acesse: www.ies.ufpb.br  
  
 


