
 

 

 

BOB NEWS 

ArticuleArticuleArticuleArticule----se: em 1 de outubro encerramse: em 1 de outubro encerramse: em 1 de outubro encerramse: em 1 de outubro encerram----se as inscrições de chapas no CRBse as inscrições de chapas no CRBse as inscrições de chapas no CRBse as inscrições de chapas no CRB----8888     
Converse com os colegas, articule-se e monte sua chapa para participar do CRB-8. As inscrições 
de chapas vão até 1 de outubro. 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:  
         1 de outubro: fim para inscrição de chapas.  
         18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório).  
         5 de janeiro: posse dos novos conselheiros.  

Participe de seu Conselho. A colaboração voluntária para trabalhar no dia da eleição, 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  
Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca EscolarFórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar     
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.  
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  
 
Dia 24 de outubro, Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresDia 24 de outubro, Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresDia 24 de outubro, Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresDia 24 de outubro, Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas Escolares     
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 www.crb8.org.br  
 
Prêmio Laura Russo será entregue dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será entregue dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será entregue dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será entregue 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”. Participe!  
 
Sistema CFB/CRBs lança hoje em Brasília o Projeto MobilizadorSistema CFB/CRBs lança hoje em Brasília o Projeto MobilizadorSistema CFB/CRBs lança hoje em Brasília o Projeto MobilizadorSistema CFB/CRBs lança hoje em Brasília o Projeto Mobilizador     
Contribuir para a qualidade do ensino no Brasil e melhorar as bibliotecas existentes nas escolas 
públicas distribuídas pelo País. Este é um dos objetivos do Projeto Mobilizador, que será lançado 
hoje em Brasília (DF).  
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Leia esta e outras notícias no Boletim CFB/CRBs em www.cfb.org.br  
 
Reportagem na TV Globo aborda a falta de bibliotecas públicasReportagem na TV Globo aborda a falta de bibliotecas públicasReportagem na TV Globo aborda a falta de bibliotecas públicasReportagem na TV Globo aborda a falta de bibliotecas públicas     
Em 2001, 1.185 municípios brasileiros não tinham sequer uma biblioteca. Em 2005, 840 
continuam sem. Existe no Brasil uma biblioteca para cada 26 mil habitantes.  
Assista reportagem do SPTV da TV Globo em 4 de setembro em: 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM878034-7823-
AUSENCIA+DE+BIBLIOTECAS+PUBLICAS+PREOCUPA+POPULACAO,00.html  
 
Nova diretoria executiva da FEBABNova diretoria executiva da FEBABNova diretoria executiva da FEBABNova diretoria executiva da FEBAB     
O CRB-8 deseja sucesso à nova gestão da FEBAB (2008-2011) assim constituída:  
Presidente: Sigrid Karin Weiss Dutra (SC)  
Vice-Presidente: Regina Célia Belluzzo (SP)  
Diretor Administrativo e Financeiro: Maria Aparecida Machado (SP)  
Diretor de Comunicação e Publicação: Glória Georges Feres (SP)  
Diretor de Promoção de Eventos: Maria Lourdes Blatt Ohira (SC)  
Diretor de Formação Política e Profissional: Eunice Franco (MS)  
Diretor Regional Centro-Oeste: Iza Antunes de Araújo (DF)  
Diretor Regional Nordeste: Edilene Maria da Silva (PE)  
Diretor Regional Norte:.Talita Lins Martins (AM)  
Diretor Regional Sudeste: Maria Elisa Barcelos (MG)  
Diretor Regional Sul: Marli Machado (SC)  
Conselho Fiscal: Antônio Genésio de Souza Filho (PB), Paulo Cardoso de Bem (SC)  
Maria Helena Lorenzon  (SC), Suplente 1 Sheila Bittencourt P. Radich (MS) e Suplente 2 Rose 
Cristiani F. S. Liston (MS)  
 
Bolsa Fapesp pBolsa Fapesp pBolsa Fapesp pBolsa Fapesp para Bibliotecário ara Bibliotecário ara Bibliotecário ara Bibliotecário ---- Área de Artes Área de Artes Área de Artes Área de Artes    
Os bibliotecários interessados em participar em Projeto de Políticas Públicas financiado pela 
Fapesp, que será desenvolvido por docente da ECA/USP e a Biblioteca do MASP, na área de 
linguagem documentária, devem enviar currículo para a coordenadora da Biblioteca, Ivani Di 
Grazia Costa: biblioteca@masp.art.br  
Trata-se de projeto de atualização de vocabulário controlado em artes e de catálogo de 
autoridades (entidades e artistas plásticos nacionais e estrangeiros).  
Costa adianta: “temos urgência em selecionar os candidatos porque o tempo de execução do 
projeto (6 meses para a primeira fase) começará a contar em breve”.  
 
Aspectos da biblioteca digital no BrasilAspectos da biblioteca digital no BrasilAspectos da biblioteca digital no BrasilAspectos da biblioteca digital no Brasil    
Por Vanessa Cristina Santiago  
Acesse artigo da advogada em 
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=68244  
 
Unicef quer ensino médio obrigatório na América LatinaUnicef quer ensino médio obrigatório na América LatinaUnicef quer ensino médio obrigatório na América LatinaUnicef quer ensino médio obrigatório na América Latina    
O Brasil está atrasado em relação aos seus vizinhos Argentina e Chile na garantia do acesso ao 
ensino médio. É o que acredita o diretor regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), Nils Kastberg. Ele defende a obrigatoriedade do antigo colegial nas escolas brasileiras e 
em toda a América Latina como um dos pilares para o desenvolvimento da região, no Seminário 
Internacional de Ensino Médio, do Unicef, encerrado ontem em Buenos Aires.  
O País tem atualmente 8,3 milhões de alunos no ensino médio – 6 milhões deles entre 15 e 17 
anos, a idade ideal para esse nível de ensino, o que representa 44% do total. Existem quase 2 
milhões de adolescentes fora da escola no Brasil. Tornar o ensino médio obrigatório significaria 
que o Estado seria responsabilizado legalmente caso não oferecesse vaga para todos. Além disso, 
os pais responderiam criminalmente se não enviassem seus filhos para a escola. Atualmente, 
apenas a educação fundamental (crianças entre 6 e 14 anos) no Brasil é obrigatória.  



Jornal da Tarde (6 setembro)  
Leia íntegra em http://www.todospelaeducacao.org.br/Comunicacao.aspx?action=5&mID=1328  
 
4,5 mil empregos para universitários4,5 mil empregos para universitários4,5 mil empregos para universitários4,5 mil empregos para universitários    
Trabalhar nos finais de semana na área do curso que freqüenta e em contrapartida receber uma 
bolsa de 50% do valor da mensalidade da faculdade. Essa oportunidade será oferecida para mais 
de 1,6 mil universitários da Grande São Paulo que tiverem interesse em participar do Programa 
Escola da Família aos sábados e domingos nas escolas estaduais.  
Ao todo serão oferecidas 4.514 mil vagas no Estado. As inscrições para o programa estão abertas 
até o dia 12. Para participar o universitário tem que estudar em uma das 242 instituições de 
ensino superior conveniadas à Secretaria Estadual de Educação e ter concluído ensino médio em 
escola pública.  
Jornal da Tarde (7 setembro)  
 
Unesco adverte: analfabetismo faz mal à saúdeUnesco adverte: analfabetismo faz mal à saúdeUnesco adverte: analfabetismo faz mal à saúdeUnesco adverte: analfabetismo faz mal à saúde    
No Dia Internacional da Alfabetização, comemorado nesta segunda-feira (8), a Unesco alerta: o 
analfabetismo faz mal à saúde. Estudos da organização revelam que quem não sabe ler e escrever 
é mais vulnerável a doenças, pois tem dificuldade de receber e guardar informações de saúde. 
Problema que a aposentada Josefa de Jesus, de 77 anos, conhece muito bem. “Sem ler fica difícil. 
Não dá para ler a bula, tem que decorar o que o médico diz. Complica.”, contou ela ao G1.  
De acordo com estudos da Unesco realizados em 32 países, as mulheres analfabetas têm cinco 
vezes menos chances de receber informações sobre prevenção do HIV. A mortalidade infantil 
também aumenta se a mãe não sabe ler e escrever.  
A Unesco aproveita a data para premiar com US$ 20 mil uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, o 
projeto “Alfabetizando com Saúde”, ao lado de programas parecidos da Etiópia, da África do Sul e 
da Zâmbia.  
Portal G1 (8 setembro)  
 
Escolas longe do século 21Escolas longe do século 21Escolas longe do século 21Escolas longe do século 21    
Levantamento revela que a realidade em algumas escolas ainda está longe do ideal: faltam 
laboratórios, bibliotecas e quadras para a prática de esportes.  
Em tempos de globalização e investimentos sociais, parece difícil imaginar uma Escola sem 
biblioteca, quadra esportiva, laboratório de ciências e de informática. No entanto, essa é a 
realidade de algumas cidades do Paraná. De acordo com dados do Sistema de Estatísticas 
Educacionais (Edudatabrasil) do Ministério da Educação (MEC), existem no estado 5.538 Escolas 
públicas de ensino fundamental, entre municipais e estaduais, mas apenas 3.304 têm bibliotecas. 
Há também 20 cidades paranaenses com Escolas sem canchas poliesportivas, entre elas Bocaiúva 
do Sul, Manfrinópolis, Tunas do Paraná, Pontal do Paraná e Agudos do Sul, todas próximas da 
capital. Os dados são de 2006 e referem-se ao último levantamento sobre o assunto feito pelo 
MEC.O Edudatabrasil mostra também que há cerca de 500 Escolas de ensino fundamental com 
estrutura para apenas uma sala de aula. E o que parecia ser um avanço começou a ser um 
problema. Na era da informatização, apenas 27% das Escolas públicas paranaenses têm 
laboratório de informática. O quadro não é muito diferente quando muda-se o foco da carteira 
para o quadro-negro: ainda existem no estado cerca de 20 mil professores lecionando sem curso 
universitário.  
Ao ser questionada sobre os números, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) apresentou 
novos dados, porque nos últimos dois anos foram feitos diversos investimentos nas Escolas 
estaduais. Por causa disso, hoje 97% das Escolas estaduais têm laboratório com informática, 85% 
têm quadras esportivas e 91% possuem biblioteca.  
Site: Todos Pela Educação (8 setembro)  
 
 
    



Em debate sobre Educação, candidatos à Prefeitura não esclarecem propostasEm debate sobre Educação, candidatos à Prefeitura não esclarecem propostasEm debate sobre Educação, candidatos à Prefeitura não esclarecem propostasEm debate sobre Educação, candidatos à Prefeitura não esclarecem propostas    
Em debate promovido para que os candidatos à prefeitura de São Paulo apresentassem propostas 
de como melhorar a educação, faltaram respostas concretas. Em vez de apresentar projetos – 
objetivo do encontro (terça-feira, dia 9) – os candidatos ou seus representantes insistiram em 
relatar os problemas que o ensino da cidade enfrenta.  
A discussão sobre parâmetros curriculares, escola integral e números de alunos por sala foram 
levantadas pelos participantes, mas sem chegar a qualquer conclusão.  
Estavam presentes os candidatos Edmilson Costa (PCB), Ivan Valente (PSOL), Renato Reichmann 
(PMN) e Soninha Francine (PPS). Os candidatos em melhor situação nas pesquisas mandaram 
representantes: Alexandre Schneider, secretário municipal de Educação, esteve no lugar de 
Gilberto Kassab (DEM); o ex-ministro da Educação Paulo Renato, falou por Geraldo Alckmin 
(PSDB); e a ex-secretária de educação Maria Aparecida Perez, representou Marta Suplicy (PT).  
Leia íntegra em http://educacao.uol.com.br/ultnot/2008/09/09/ult105u6950.jhtm  
 
64% dos que chegam à 4ª série não sabem ler texto64% dos que chegam à 4ª série não sabem ler texto64% dos que chegam à 4ª série não sabem ler texto64% dos que chegam à 4ª série não sabem ler textos longoss longoss longoss longos     
Um estudo aponta que 64% dos jovens e adultos brasileiros que chegaram até a quarta série não 
conseguem ler e entender textos longos. Outros 12% continuam completamente analfabetos, 
mesmo após os quatro anos de estudo. Os números se baseiam em pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).  
Esta segunda-feira (8) marca o Dia Internacional da Alfabetização, instituído pela Organização das 
Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (Unesco). E no país há muito trabalho antes 
da comemoração. Entre os motivos para tamanha defasagem de aprendizado, estão salas de aula 
lotadas, professores não especializados em alfabetização e falta de material que estimule e facilite 
o aprendizado.  
G1 com informações do Jornal Nacional (10 setembro)  
 
Resultado do Encontro de Docência em Catalogação em agosto na UFSCarResultado do Encontro de Docência em Catalogação em agosto na UFSCarResultado do Encontro de Docência em Catalogação em agosto na UFSCarResultado do Encontro de Docência em Catalogação em agosto na UFSCar    
Leia íntegra do relatório em www.crb8.org.br  
 
Museo del Libro da Biblioteca Nacional, EspanhaMuseo del Libro da Biblioteca Nacional, EspanhaMuseo del Libro da Biblioteca Nacional, EspanhaMuseo del Libro da Biblioteca Nacional, Espanha    
Para quem gosta de história do conhecimento humano vale passar uns instantes diante do 
Computador passeando pela exposição virtual. pode-se navegar pelas salas. Boa diversão e 
aprendizagem.  
http://www.bne.es/productos/museo/visitavirtual/MuseoBN_vt_museo_bn.html  
 
Adobe traz novidades para livros eletrônicosAdobe traz novidades para livros eletrônicosAdobe traz novidades para livros eletrônicosAdobe traz novidades para livros eletrônicos    
A Adobe anunciou duas novas versões de seu principal programa para livros eletrônicos, o 
Servidor 4 e o Digital Version 1.6, ambos com lançamento previsto para 22 de setembro. Servidor 
4 é uma atualização do software da Adobe que permite que editoras, críticos e livrarias vendam e 
distribuam livros eletrônicos. Já o Digital Editions 1.6 é o software que permite a compra, 
utilização e leitura dos livros eletrônicos – assim como o iTunes – que foi atualizado para ser 
compatível com as novas ferramentas do Servidor 4.O, novo software será compatível com 
arquivos nos formatos EPUB, PDF e Adobe DRM, sendo também compatível com uma grande 
variedade de aparelhos eletrônicos, como os programas de interface da Sony, por exemplo.  
Publishers Weekly (9 setembro)  
 
Bibliotecas públicas e centros culturais preparam para o vestibularBibliotecas públicas e centros culturais preparam para o vestibularBibliotecas públicas e centros culturais preparam para o vestibularBibliotecas públicas e centros culturais preparam para o vestibular     
A aproximadamente três meses das provas, o Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da 
Juventude e diversas bibliotecas públicas de toda cidade prepararam encontros com professores 
de literatura e artes com o intuito de auxiliar o estudante na compreensão das obras literárias  
 



obrigatórias para os principais exames vestibulares. Os eventos são gratuitos e não é necessária 
inscrição. Confira a programação no link 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=5219  
 
ShShShShinyashiki e Cavalcante no Circuito da Palavrainyashiki e Cavalcante no Circuito da Palavrainyashiki e Cavalcante no Circuito da Palavrainyashiki e Cavalcante no Circuito da Palavra    
Roberto Shinyashiki e Anderson Cavalcante são os convidados deste mês de setembro do Circuito 
da Palavra, evento que consiste em promover um bate-papo com grandes nomes do mundo das 
artes. Na próxima segunda-feira, 15 de setembro, ambos estarão na Livraria Cultura do Conjunto 
Nacional (Av. Paulista, 2073 – São Paulo/SP. tel.: 3170-4033) falando sobre Aparência vs. 
Essência nas Relações Humanas.  
Publishnews (10 setembro)  
  
AGENDA 
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  
 
Palestra Descobrindo a leitura – Crianças leitoras em todo o mundo 
Palestrante: Bettina Twrsnick, diretora da Biblioteca Fantástica em Wetzlar e Angela Thamm, 
diretora do Instituto para Brincadeira e Linguagem em Aachen, Alemanha. 
A Biblioteca Fantástica apresenta diversos caminhos, idéias e projetos para o incentivo da 
competência leitora, escrita e falada e o Instituto para Brincadeira e Linguagem é especialista na 
aplicação da leitura para fins terapêuticos em crianças nas mais diversas situações.  
Data: 17 de setembro, das 9h00 às 12h00 
Local: Biblioteca Monteiro Lobato 
Rua General Jardim, 485 - São Paulo.  
Idioma: Alemão com tradução simultânea 
Inscrição gratuita – 80 vagas 
Inscrição e informações: biblioteca@saopaulo.goethe.org / 
http://www.goethe.de/ins/br/sap/ver/pt3644339v.htm ou do telefone (11) 3296-7001, com Ana 
Teresa ou Bethe.  
 
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  
 
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 
       
Barueri 
V Prêmio Barueri Literatura Conto e Poesia 
Inscrições: até 17 de outubro em bibliotecas municipais, Ganha Tempo e postos de Informações 
(Bulevar). 
São 3 categorias: autores locais com mais de 14 anos, autores locais de até 13 anos e autores 
não residentes em Barueri. 
Tel. 4199-1612 
 
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 
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 
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde 
Data: 14 a 19 de setembro 
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php 
  
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS 
Data: 14 a 16 de setembro 
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3 
  
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 
 

 

 

 ________________________________________________________________ 

BOB NEWS  
Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação 

Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo/SP - Tel (11) 5082 1404 
Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br 

Visite nosso site www.crb8.org.br 
 
 


