
 
  
  

BOB NEWS N°035/2007 
  

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CRB-
8 
  
 
PALESTRA GRATUITA 
    
Gerência integrada : inteligência competitiva, gestão do conhecimento e 
informação 
  
Profª. Drª. Célia Regina Simonetti Barbalho - UFAM 
Data: 03 de setembro de 2007, às 19h00 
Local: CRB-8 
  
 
CURSOS 
  
Sinalização de Bibliotecas em Interface ao Serviço de Referência: enfoque técnico / 
educativo / social 
    
Professora:  Maria Cristina Soares Gomes  
Coordenadora: Profa. Dra. Neusa Datas de Macedo 
Participantes: 25 (mínimo 15)                            
Data: 01 de setembro de 2007, das 08h30 às 17h30  
Investimento: R$ 60,00    
Local: CRB-8  
    
    
Métodos e técnicas de pesquisa científica em Biblioteconomia  
  
Professora: Marta Valentim 
Datas: 15 e 16 de setembro de 2007, das 8h30 às 17h30 
Participantes: 25 (mínimo 15)                            
Investimento: R$ 75,00 
Local:  CRB/8 
    
  
 
 
 



 
A pesquisa qualitativa em sistemas de informação 
  
Professora: Barbara Julia Menezello Leitão 
Datas: 22 e 23 de setembro de 2007, das 8h30 às 17h30 
Participantes: 25 (mínimo 15)                            
Investimento: R$ 75,00 
Local: CRB-8 
     
  
Gestão da Informação e do Conhecimento 
  
Professora: Marta Valentim 
Datas: 20 e 21 de outubro de 2007, das 8h30 às 17h30 
Participantes: 25 (mínimo 15)                            
Investimento: R$ 75,00 
Local: CRB-8 
    
  
Ação Cultural em Centros de Informação 
  
Professora: Maria Helena T. C. de Barros 
Datas: 27 e 28 de outubro de 2007, das 8h30 às 17h30 
Participantes: 25 (mínimo 15)                            
Investimento: R$ 75,00  
Local: CRB-8 
  
Inscrições e informações: 
  
Local: CRB-8 -  Rua Maracaju, 58 , Vila Mariana, SP.  Fone: (11) 5082-1404 
  
Depósito: CEF - Ag. 1370 - Operação 006 - Conta Corrente: 00500137-9    
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=203  
  
    
OUTROS EVENTOS 
  
  
SIBDB - Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais Brasil  
  
Data: 18 a 20 de setembro de 2007 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - portaria 1 - São Paulo 
Informações: http://www.usp.br/sibi/sibdb  
  
  
 
 
 
 



InterLogos RJ 2007 
 
Data: 20 e 21 de setembro, em sua 6ª. edição nacional!  
Local: Rio de Janeiro  
O conteúdo do InterLogos RJ 2007 aborda: Tendências da Ciência da Informação, 
Gestão do conhecimento e Inovação, a Gestão da informação e os Centros de 
Documentação e Referência, Biblioteca Virtual e Inteligência Competitiva.   
Inscrições: (27) 3223-4537  e   (27) 9907-5955 
interlogos2007rj@gmail.com  
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12 
 
   
III Encontro de Arquivos Científicos 
    
Data: 26 e 27 de setembro de 2007 
Informações: www.mast.br ou www.rb.gov.br ou www.aab.org.br   
  
  
III Semana de Biblioteconomia na ECA/USP 
  
Data: 26 e 29 de setembro de 2007 
Local: Prédio principal da ECA, localizado na rua Av. Prof. Lúcio Martins  
Rodrigues, 443, Butantã, São Paulo - SP.  
Informações: www.semanabiblio.objectis.net 
  
  
1° Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação 
    
Data: 19 e 20 de outubro de 2007 
Local: Auditório do Cons. Reg. de Química 4ª Regão  
Informações: http://www.aibrasil.org/encontro/home/  
    
  
5ª Jornada Norte/Nordeste de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação 
    
Tema: Bibliotecário e as Organizações: gestão da informação e do conhecimento para 
tomada de decisão.  
Data: 24 a 27 de outubro de 2007  
Local: Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET- RECIFE 
Informações: http://www.apbpe.org.br   
  
  
II Conferência Internacional de Biblioteca Digital e Educação a Distância 
  
Data: 1 à 2 de novembro 2007 
Local: Salón Conferencias y Eventos Sambil - Valencia, Venezuela 
Contato (+58(241)822-26 
fundacid@uc.edu.ve  
Informações: http://www.iicibided.cid.uc.edu.ve/index.php 



  
  
V SENABRAILLE - Seminário Nacional de Bibliotecas Braille 
  
Data: 21 à 24 de novembro de 2007 
Local: Florianópolis 
Informações: Associação Catarinense de Bibliotecários 
Fone/Fax: (55)(48) 3035-4871 
secretaria@acbsc.org.br / www.acbsc.org.br 
  
  
NOTÍCIAS 
  
  
Bibliotecário é tema de documentário Americano  
  
The Hollywood Librarian: A Look at Librarians through Film será o primeiro longa-
metragem a focar o trabalho e a vida dos bibliotecários. Em um contexto divertido e 
descontraído, o filme trará muitas surpresas para as pessoas que pensam que sabem o 
que um bibliotecário faz, além de revelar a diversidade de profissionais existentes nos 
Estados Unidos e a importância da profissão para a sociedade.  
Acesse o trailer: http://www.hollywoodlibrarian.com/ 
  
 
Fundação Bill Gates premiará bibliotecas que inovam na oferta de informação 
online 
 
A Fundação, sediada nos Estados Unidos, premiará bibliotecas de outros países que 
inovaram na oferta de serviços, tais como: 
• Acesso público para computadores e Internet 
• Treinamento para usuários no acesso à informação online 
• Treinamento em tecnologia para bibliotecários 
O prêmio será de  $1 milhão (dólares). 
Inscrições devem ser enviadas para a Fundação, por email, até o dia 31 de dezembro de 
2007 e o formulário deve ser preenchido em inglês.  
Informações: 
http://www.gatesfoundation.org/GlobalDevelopment/GlobalLibraries/AccessLearningA
ward/RelatedInfo/ATLAApplicationForm 
  
  
Será o fim do código de barra? "RFID: Radio Frequency Identification" 
  
"RFID: Radio Frequency Identification" 
"Uma das maiores novidades é a tecnologia "RFID: Radio Frequency Identification", ou 
"Identificação por Rádio-Freqüência", que em breve será realidade nas bibliotecas 
brasileiras. É uma etiqueta de um milímetro de expessura e cerca 5cm X 5cm de 
tamanho. No seu centro há um microchip que armazena informações sobre o material 
bibliográfico. O destaque desta etiqueta é que ela pode ser "lida" à distância, sem 
contato físico, por pistolas ou portais, sem precisar abrir o material para descobrir qual 
material do acervo é: funciona de forma parecida a um detector de segurança utilizado 



atualmente nas bibliotecas e em lojas. A diferença é que, ao ser detectado, diz 
exatamente qual é o material que foi detectado.  Esta etiqueta irá substituir os atuais 
códigos de barra e agilizará drasticamente os processos de manuseio de materiais, como 
empréstimos, devoluções, estatístas de consulta local, a localização de materiais mal-
ordenados no acervo e o inventário de acervo bibliográfico. "  
(Entrevista de  Michelângelo Mazzardo Marques Viana, criador do sítio de 
biblioteconomia, o Guia de Biblioteconomia) 
Fonte: http://biblio.crube.net/?p=548 
  
  
Textos em francês na Web 
  
Clássicos da literatura francesa, científicos, filosóficos e textos históricos estão 
disponíveis na íntegra na Internet. Ou ao menos este é o objetivo da Bibliothèque 
Numérique, que ainda está em construção. A lista de autores é imensa e inclui também 
obras escritas em outros idiomas e traduzidas para o francês: Descartes, Casanova, 
Flaubert, Victor Hugo, Jules Michelet, Jules Michelet, Goethe, Montaigne, Pascal, 
Alexander Pope, François Rabelais, Racine, Rousseau, Stendhal, Tocqueville, Voltaire, 
Zola, entre muitos outros já disponíveis. Além disso, em alguns casos, os textos são 
apresentadas em vários idiomas, como a obra completa de Kant, que pode ser lida no 
site em alemão, francês e latim. Também é possívcel acessar enciclopédias e 
dicionários, incluindo a famosa Encyclopédie de Diderot d'Alembert.  
Fonte: Boletim PNLL nº 70 – 06 a 12/08/2006 
  
 
A gente não quer só comida, a gente quer leitura crítica  
  
O projeto A gente não quer só comida, a gente quer leitura crítica busca a 
democratização da leitura por meio da abertura de bibliotecas comunitárias em bairros 
periféricos de grandes cidades da região sul do país. Em 2006, foi aberta uma Biblioteca 
Comunitária Resistência Popular no Bairro da Restinga, região metropolitana de Porto 
Alegre. Este ano, a expectativa é de ampliar o conteúdo e inaugurar uma biblioteca, a 
partir da compra do espaço necessário à sua construção, no Bairro Holandês, em 
Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Para o próximo ano, está prevista a abertura 
de uma biblioteca em na região metropolitana de Florianópolis. A iniciativa integra o 
Eixo 1 (Democratização do acesso) do PNLL e pretende beneficiar 50 mil pessoas.  
Fonte: Boletim PNLL nº 69 - 30/07 a 05/08/2007  
  
  
Contra a diminuição de público, uma nova biblioteca  
  
Amsterdã inaugura nova biblioteca pública com 13 andares e acervo de 1,5 milhão de 
obras. Enquanto bibliotecários do mundo todo reclamam que o público vai cada vez 
mais pesquisar na internet, Amsterdã inaugurou, no começo do mês, sua nova 
biblioteca: 28 mil metros quadrados de livros, revistas, jornais e DVDs, restaurantes, 
dois teatros e auditórios. Hans van Velzen, o diretor da Biblioteca Pública de Amsterdã 
(Openbare Bibliotheek Amsterdam, a OBA) inaugurou a obra, que durou 10 anos e 
custou 70 milhões de euros, se dizendo satisfeito com o resultado. O prédio foi 
concebido pelo arquiteto Jo Coenen e tem 13 andares, 28 km de estantes, espaço 
suficiente para o acervo atual e para os próximos 20 anos. O acervo atual é de 1,5 



milhão de obras, que podem ser retiradas ou consultadas no local. A antiga OBA estava 
instalada numa área de 12 mil metros quadrados, num prédio dos anos 70 no centro da 
cidade. Além dos dois restaurantes com vista panorâmica pela cidade, a OBA conta com 
dois teatros auditórios e local para exposição, salas de leitura e 600 computadores com 
internet.  Com a nova biblioteca, a cidade holandesa pretende reverter a tendência de 
queda de público – 4 milhões de associados a todas as bibliotecas do país em 2005, 
contra 4,3 milhões em 2001, segundo as estatísticas oficiais.   
Fonte: http://www.vivaleitura.com.br/pnll2/noticias_show.asp?id=258 
  
  
Leis estaduais do Livro no site do PNLL 
  
Além dos decretos e leis federais que tratam da questão do livro, o site do PNLL passa a 
oferecer links também para as legislações estaduais. Inicialmente, estão acessíveis as 
políticas do livro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e Rio de Janeiro. Elas se 
juntam aos links que disponibilizam, entre outros, o Decreto que institui o Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas, a lei que Desonera livros de qualquer natureza do 
PIS/Cofins, a que Institui a Política Nacional do Livro e  que dispõe sobre o depósito 
legal de publicações.  
Informações:  http://www.vivaleitura.com.br/pnll2/links2.asp?i=17 
Fonte: Boletim PNLL nº 69 - 30/07 a 05/08/2007  
  
 
Açougueiro que abriu bibliotecas no DF é destaque no Jornal Nacional 
  
Homem que criou primeiro açougue-biblioteca do país monta bancas de livros também 
em pontos de ônibus e estabelecimentos comerciais de Brasília e Planaltina. Já são 15 os 
pontos de leitura espalhados pelas cidades.  
Confira a reportagem publicada no Jornal Nacional, no dia 02 de agosto de 2007: 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM709740-7823-
ACOUGUEIRO+ABRE+BIBLIOTECA+NO+DISTRITO+FEDERAL,00.html 
  
  
Sociedade digital 
  
O Secretário Executivo do PNLL, José Castilho Marques Neto, participou da segunda e 
última rodada do Seminário CGI.br sobre Conteúdos Digitais em Língua Portuguesa na 
Internet, promovida pelo Comitê Gestor da Internet na Brasil. O evento, realizado em 
duas etapas - São Paulo e Rio de Janeiro -, e que reuniu diversos especialistas e 
instituições públicas e privadas, teve como objetivo a formulação de estratégias de 
fomento à produção e disponibilização de conteúdos culturais digitais em língua 
portuguesa e o estabelecimento de prioridades para os investimentos nesta área.  
Informações: www.cgi.br  
Fonte: Boletim PNLL nº 70 – 06 a 12/08/2006 
 


