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Divulgação Profissional
Gostaríamos de começar este editorial com uma ótima notícia: “Estamos de casa nova”. Acabamos

defechar contrato para aquisição da nova sede do CRB:8. O imóvel, localizado na Rua Maracaju,
58, Vila Mariana, ainda requer algumas adaptações, mas a expectativa é de que até setembro de 99,
mês de aniversário do Conselho, os bibliotecários possam usufruir da comodidade das novas
instalações. Esta edição enfatiza os esforços na promoçãoe valorização da biblioteconomia.

Nodia do bibliotecário foram realizadas diversas ações, com especial destaque para o anúncio
produzido para divulgação da profissão, afixado em ônibus da Capital. Eventos culturais e sociais
marcaram essa data com reflexão profissional e confraternização da classe. No aspecto político, a
comunidade profissionalfoi saudada por várias manifestações de prefeitos, deputados e vereadores,
todos ressaltando o importante trabalho dos bibliotecários para a sociedade. Aproveitamos para

destacar os cumprimentos e elogios recebidos da própria categoria, que colaboram para motivar esta gestão. Envaidecidos,
agradecemosa todos,especialmente à querida bibliotecária Alice Camargo Guarnieri, por suas carinhosas palavras de incentivo
e apoio às atividades realizadas pelo Conselho.

O CRB tem promovido reuniões e participado cooperativamente de atividades e reflexões com os demais Regionais de
Biblioteconomia do país, objetivando a melhoria contínua das estruturas biblioteconômicaseda prestação deserviços à comunidade
profissional. Também temos marcado posição nos debates dos temas econômicos, sociais e profissionais por meio de reuniões com
Conselhos Regionais de diversas profissões regulamentadas. O atual destaque é a parceria com asentidades bibliotecônomicas no
desenvolvimento de gestões junto à Secretaria de Estado da Cultura, visando o estabelecimento de políticas mais consistentes e
materializáveis para a área de bibliotecas públicas. Destacamosainda o programa de atualização profissional, sob o tópico educação
continuada, com os cursos promovidos pelo Conselho, especificamente para a comunidade profissional do Interior do Estado.

Para finalizar, merecem destaque também o Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação e o
Encontro Paulista de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação, que, na realidade, tratam-se defóruns alentadores não só
pelos temas discutidos e a mobilização promovida, mas por servir como berço defuturos líderes de uma profissão em contínua

  
busca de seus objetivos.

    
  um, tea
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Tema: Brasil 500 Anose a Informação?

Local: Antiteatro Florestan Fernandes Univer. de São Carlos-SP

Informações: Contatos com Elaine, e-mail c!aineDnitutscarnbr

26 a 29/10 - Infoimagem'99
Local: Palácio das Convenções do Anhembi, São Paulo/SP

Informações: Cenadem - Rua Haddock Lobo, 585, 5º andar

EVENTOS INTERNACIONAIS
20 a 28/08 - 65º Conferência Geral da IFLA

Informações: Comitê Permanente da IFLA/LAC

Rua Avanhandava, 40, conj. 110, CEP 01306-000,

tel. (011) 6099.9497, fax (011) 6099.9603

Local: Bangcoc - Tailândia

04 a 08/10 - Congresso Internacional de Información
Tema: La información a las puertas de um nuevo milenio

Local: Havana - Cuba

Informações: 537.635500 (tel), 537.338237 (fax) ou pelo e-mail

infoQceniai.inf.cu
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国ducag各o Co血ti血uada

国書　CRB-8’atent。 ds novas erigencias do mercado e
ciente da necessidade de renova辞o profissional,

disponib亜zaratursos no lnterior do Estado, enten-

dendo que o acesso a Capital para atualiza辞o nem sempre

6 fac組para os colegas do Interior. Os cursos serわf互tos

em forma de parceria com enddades culturais e ensino.

Os interessados em sediar cursos dever肴o contatar o

CRB-8 no telefone (01 1) 258-8884.

Even宣o§ Para 1999

・ Hbme堰e: P楊n擁nゐ携t跨"a協力

Carga hor誼a: 3 horas

Al料aのみa Sim虎s Nわあ@speciaHsta em Design Gr細co;

Chefe do Setor de lntemet da Uniao Cultural BrasH-Estados

Unidos, unidade de Santos)

・ Cbmo乃aba肋aγ 00m Pγ(加tos "a BiblioteGa鹿co寂γ

Carga hor誼a: 8 horas

・ O Uわん♪γnal "a BibhoteGa P揚blica e E5CO揚γ

Ca略a hor誼a: 8 horas

肱a C切やOS Mdcbade (Mestre em Ciencia da Informa辞o

Pela ECA/USP)

・胸亮訪碓P句‰io"al pa肋坤ssio"ais勿I碕γmCゐ

Ca堪a hor誼a: 8 horas

」もγna"do M虎sめa?rofessor-Assistente do Departamento de

Biblioteconomia e Documentacあda ECA/USP; Doutorando

em Ciencia da Informacao pela ECA/USP)

・ CDD; U加a Aboγ嬢em P,七紡co - Canga hor征a: 16 horas

・ CDU? U加a Abo持物gcm P元紡co - Carga hor誼a: 16 horas

・ E寂bom〆O虎7材esaumS - Carga hor誼a: 8 horas

・ Rq,鳩Se肋堆め7tmd′ico; Andlise Doc”me加海d,

I虎鋤き碑α暗めd" O脇ceiめS尺や胎e幼めosあの舶露わ

Lingu特em N切u脇l x Lingu略m Documentdタ払

hあa〆o P毒e Pゐ-αoI切naみのt略(諦as pa肋Am′り0

e Cdbefa肋os de AssmtOS - Ca堪a hor誼a: 24 horas

脇roeり′ Be肋o Rangel (Mestranda em Ciencia da Informacあ

Pela PUCCAMP; Consultora Independente)

・ Cl勧ing励料6巌co cm Micro「寂s - Carga hor誼a: 8 horas

脇rja Dekim F嵩めsa (P6s-Graduanda em Gestわe

Lecnolo缶a da Informacao - FGV/RI; Consultora em Sistemas

de Informacあ)

・ Oなa脇をa銘O dr J加mafdo c Lingu碓em - Carga: 8 horas

N揚γ Kbba5bi a’rofessora-Doutora de Departamento de

BibHoteconomia e Documentacわda ECA/USP)

・ Eやん肋のde 4 hteγ"et - Carga hor誼a: 2 horas

N寂be Es!eγ HmCga搬@i皿otec誼a-Coordenadora da

Biblioteca Abraham Hncoln, Uni肴o Cultural Bras組-Estados

Unidos, unidade de Santos; Especialista em Estrat毎as de Busca

e Servicos de Ref壷ncia pela USIS/SあPaulo)

・ And擢e d招切やO C C揚stos pa肋7brq句s c Proあtos des

felr項加s de J加magiv - Carga hor誼a: 10 horas

・動m確の頑め思t肋晦i∽ em Uわi勿dお水I加maゆ

Ca堪a hor誼a: 20 horas

・肋heのing cm肋idrdes虎J碕mafゐ一Carga: 20 horas

Nom A〃c;a Deなade 7bnres (Graduada pela Universidad de la

Habana y Maestria da Escuela Superior de Markedng de Madrid)

・ A I加macゐE宛肋鳴ica pa肋ho午,aCdo em S勧ems虎

I加mafdo - Carga hor証a: 8 horas

Raimu枇ねNb”aめa±speciahsta em InformacわEstrat毎ca e

丁七cnolo缶a)

・ Qua肱ああno A虎n俄me綿か) aO C旋那脇Rumo ao緋寂れ2I

Canga Hor誼a: 16 horas

Rcgi"a C錫わB坪融脇Be脇zzo @outora em Ci台ncia da

Comunicacあ. Consultora em QuaHdade e Gestあde Recursos

Humanos em Sistemas de Informa辞o)

・ AACR -肋毎夜ais碑e〆ais L職やOS巌,OS,同t呼γ帥as,

Cわれaze5 - Po肋SゐAc統O e D跨α綴りa伽d寂

Amaze"略em C C切sernya功一Ca堪a Hor誼a: 8 horas

・ AACR - Mdタerjais EやeCZa料Gm’aC虎s虎fom c VI枕0 -

Iわntos (加Acesso c Dc§CJ綴りa - N読)el Bdsico

Canga horiiria: 1 6 horas

・ AACR - Mdter綴s E車ec;ais; G肋で,af俄s虎fom c V物eo -

Po加os de Acesso c Dcscr綴t,a - 4pe確iapame肋o

Carga hor誼a: 8 horas

・ AACR - Mb即g句gas: Do加S虎Acesso c Desc諦ti。a困れd

Bdsidq)一Ca屯a hor誼a: 16 horas

・ Nbma肱acあご^ねc虎s sobγe Uti協〆0 (カs Nbmas ABNT

Carga hor誼a: 4 horas

Rosa Mdタ切Roみなues CbrrGa @ibliotec誼a-Supervisora da

Biblioteca George Alexander do Insdtuto Presbiteriano

Mackenzie; Coordenadora do Subcomite de Documenta辞o da

ABN丁)

・ M初をhdゐd招bf訪A Otimiz雌do ds Recursos cm Bnsca

くわJ加mafあーCarga hor誼a: 3 horas

Rosa"a側rれfa H切毒ques de O妨c;m Cocin鳥( Professora da

Uniao C山tural Bras紅Estados Unidos, unidade de Santos;

EspeciaHsta em Lingulsdca pela PUC/SP e pela Georgetown

Uhiversity Wdshington/DC)

・ Dcse綿e,0寂me加o de C最c6cs - Carga hor誼a: 8 horas

・ O C#e"te ”O SeruifO虎J碕maかvo - Carga hor誼a: 8 horas

脇lあmiro Vさ培ueioo (Professor-Doutor do Departamento de

Biblioteconom上a e Documentacao da ECA/USP)

1999 6 ano de renovasao

O fortalecimento da pro鯖ssao depende

da participaeao de todos. Participe.

Organize sua chapa para o

t血金nio 2000/2002.

Informae6es na sede do CRB-8.

eしこ馨し8」し/99

載⊥J毘v/しIl創・ 3

薔
誘
電
璽
嚢
馨
匿

Educação Continuada
CRB-8, atento às novas exigências do mercado e

ciente da necessidade de renovação profissional,

disponibilizará cursos noInterior do Estado,enten-

dendoque o acesso à Capital para atualização nem sempre

Eventos para 1999

e Home Page: Planejando Sites na Web
Carga horária: 3 horas

Alessandra Simões Neris (Especialista em Design Gráfico;
Chefe do Setor de Internet da União Cultural Brasil-Estados

Unidos, unidade de Santos)
 

e Como Trabalhar com Projetos na Biblioteca Escolar
Carga horária: 8 horas

e O Uso do Jornal na Biblioteca Pública e Escolar
Carga horária: 8 horas

Elisa Campos Machado (Mestre em Ciência da Informação
pela ECA/USP)
 

e Marketing Profissional para Profissionais da Informação
Carga horária: 8 horas

Fernando Modesto (Professor-Assistente do Departamento de

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP; Doutorando

em Ciência da Informação pela ECA/USP)
 

e CDD: Uma Abordagem Prática — Carga horária: 16 horas
e CDU: Uma Abordagem Prática — Carga horária: 16 horas
e Elaboração de Thesaurus — Carga horária: 8 horas
e Representação Temática: Análise Documentária,

Identificação dos Conceitos Representativos do Conteúdo,
Linguagem Natural x Linguagem Documentária,
Indexação Pré e Pós-Coordenada, Categorias para Arranjo
e Cabeçalhos de Assuntos — Carga horária: 24 horas
Marcely Bento Rangel (Mestranda em Ciência da Informação

pela PUCCAMP; Consultora Independente)
 

e Clipping Eletrônico em Micro-Isis — Carga horária: 8 horas

Maria Delcina Feitosa (Pós-Graduanda em Gestãoe

Tecnologia da Informação — FGV/R]J; Consultora em Sistemas

de Informação)
 

e Organização da Informação e Linguagem — Carga: 8 horas
Nair Kobashi (Professora-Doutora de Departamentode

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP)
 

e Explorando a Internet - Carga horária: 2 horas

Neube Ester Fumegalli (Bibliotecária-Coordenadora da

Biblioteca Abraham Lincoln, União Cultural Brasil-Estados

Unidos, unidade de Santos; Especialista em Estratégias de Busca

e Serviços de Referência pela USIS/São Paulo)
 

e Análise de Tempo e Custos para Tarefas e Produtos dos
Serviços de Informação - Carga horária: 10 horas

e Planificação Estratégica em Unidades de Informação
Carga horária: 20 horas

e Marketing em Unidades de Informação — Carga: 20 horas
Nona Alicia Delgado Torres (Graduada pela Universidad de la
Habana y Maestria da Escuela Superior de Marketing de Madrid)

é fácil para os colegas do Interior. Os cursosserão feitos

em forma de parceria com entidades culturais e ensino.

Os interessados em sediar cursos deverão contatar o

CRB-8 notelefone (011) 258-8884.

e À Informação Estratégica para Inovação em Sistemas de
Informação — Carga horária: 8 horas
Raimundo Nonato (Especialista em Informação Estratégica e

Tecnologia)
 

Carga Horária: 16 horas

Regina Célia Baptista Belluzzo (Doutora em Ciência da
Comunicação. Consultora em Qualidade e Gestão de Recursos

 

Humanos em Sistemas de Informação)

e AACR - Materiais Especiais: Diapositivos, Fotografias,
Cartazes - Pontos de Acesso e Descritiva (Inclui
Armazenagem e Conservação) — Carga Horária: 8 horas

e AACR - Materiais Especiais: Gravações de Som e Vídeo -
Pontos de Acesso e Descritiva - Nível Básico
Carga horária: 16 horas

e AACR - Materiais Especiais: Gravações de Som e Vídeo -
Pontos de Acesso e Descritiva - Aperfeiçoamento
Carga horária: 8 horas

e AACR - Monografias: Pontos de Acesso e Descritiva (Nível
Básico) - Carga horária: 16 horas

e Normatização: Noções sobre Utilização das Normas ABNT

Carga horária: 4 horas

Rosa Maria Rodrigues Corrêa (Bibliotecária-Supervisora da
Biblioteca George Alexander doInstituto Presbiteriano

Mackenzie; Coordenadora do Subcomitê de Documentaçãoda

ABNT)

 

 

e Multiplicidade Total: A Otimização dos Recursos em Busca
da Informação - Carga horária: 3 horas
Rosana Maria Henriques de Oliveira Cocink ( Professora da
UniãoCultural Brasil-Estados Unidos, unidade de Santos;

Especialista em Linguística pela PUC/SP e pela Georgetown

University, Washington/DC)
 

e Desenvolvimento de Coleções — Carga horária: 8 horas
e O Cliente no Serviço de Informação — Carga horária: 8 horas
Waldomiro Vergueiro (Professor-Doutor do Departamentode

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP)
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Educação Continuada
CRB-8, atento às novas exigências do mercado e

ciente da necessidade de renovação profissional,

disponibilizará cursos noInterior do Estado,enten-

dendoque o acesso à Capital para atualização nem sempre

Eventos para 1999

e Home Page: Planejando Sites na Web
Carga horária: 3 horas

Alessandra Simões Neris (Especialista em Design Gráfico;
Chefe do Setor de Internet da União Cultural Brasil-Estados

Unidos, unidade de Santos)
 

e Como Trabalhar com Projetos na Biblioteca Escolar
Carga horária: 8 horas

e O Uso do Jornal na Biblioteca Pública e Escolar
Carga horária: 8 horas

Elisa Campos Machado (Mestre em Ciência da Informação
pela ECA/USP)
 

e Marketing Profissional para Profissionais da Informação
Carga horária: 8 horas

Fernando Modesto (Professor-Assistente do Departamento de

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP; Doutorando

em Ciência da Informação pela ECA/USP)
 

e CDD: Uma Abordagem Prática — Carga horária: 16 horas
e CDU: Uma Abordagem Prática — Carga horária: 16 horas
e Elaboração de Thesaurus — Carga horária: 8 horas
e Representação Temática: Análise Documentária,

Identificação dos Conceitos Representativos do Conteúdo,
Linguagem Natural x Linguagem Documentária,
Indexação Pré e Pós-Coordenada, Categorias para Arranjo
e Cabeçalhos de Assuntos — Carga horária: 24 horas
Marcely Bento Rangel (Mestranda em Ciência da Informação

pela PUCCAMP; Consultora Independente)
 

e Clipping Eletrônico em Micro-Isis — Carga horária: 8 horas

Maria Delcina Feitosa (Pós-Graduanda em Gestãoe

Tecnologia da Informação — FGV/R]J; Consultora em Sistemas

de Informação)
 

e Organização da Informação e Linguagem — Carga: 8 horas
Nair Kobashi (Professora-Doutora de Departamentode

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP)
 

e Explorando a Internet - Carga horária: 2 horas

Neube Ester Fumegalli (Bibliotecária-Coordenadora da

Biblioteca Abraham Lincoln, União Cultural Brasil-Estados

Unidos, unidade de Santos; Especialista em Estratégias de Busca

e Serviços de Referência pela USIS/São Paulo)
 

e Análise de Tempo e Custos para Tarefas e Produtos dos
Serviços de Informação - Carga horária: 10 horas

e Planificação Estratégica em Unidades de Informação
Carga horária: 20 horas

e Marketing em Unidades de Informação — Carga: 20 horas
Nona Alicia Delgado Torres (Graduada pela Universidad de la
Habana y Maestria da Escuela Superior de Marketing de Madrid)

é fácil para os colegas do Interior. Os cursosserão feitos

em forma de parceria com entidades culturais e ensino.

Os interessados em sediar cursos deverão contatar o

CRB-8 notelefone (011) 258-8884.

e À Informação Estratégica para Inovação em Sistemas de
Informação — Carga horária: 8 horas
Raimundo Nonato (Especialista em Informação Estratégica e

Tecnologia)
 

Carga Horária: 16 horas

Regina Célia Baptista Belluzzo (Doutora em Ciência da
Comunicação. Consultora em Qualidade e Gestão de Recursos

 

Humanos em Sistemas de Informação)

e AACR - Materiais Especiais: Diapositivos, Fotografias,
Cartazes - Pontos de Acesso e Descritiva (Inclui
Armazenagem e Conservação) — Carga Horária: 8 horas

e AACR - Materiais Especiais: Gravações de Som e Vídeo -
Pontos de Acesso e Descritiva - Nível Básico
Carga horária: 16 horas

e AACR - Materiais Especiais: Gravações de Som e Vídeo -
Pontos de Acesso e Descritiva - Aperfeiçoamento
Carga horária: 8 horas

e AACR - Monografias: Pontos de Acesso e Descritiva (Nível
Básico) - Carga horária: 16 horas

e Normatização: Noções sobre Utilização das Normas ABNT

Carga horária: 4 horas

Rosa Maria Rodrigues Corrêa (Bibliotecária-Supervisora da
Biblioteca George Alexander doInstituto Presbiteriano

Mackenzie; Coordenadora do Subcomitê de Documentaçãoda

ABNT)

 

 

e Multiplicidade Total: A Otimização dos Recursos em Busca
da Informação - Carga horária: 3 horas
Rosana Maria Henriques de Oliveira Cocink ( Professora da
UniãoCultural Brasil-Estados Unidos, unidade de Santos;

Especialista em Linguística pela PUC/SP e pela Georgetown

University, Washington/DC)
 

e Desenvolvimento de Coleções — Carga horária: 8 horas
e O Cliente no Serviço de Informação — Carga horária: 8 horas
Waldomiro Vergueiro (Professor-Doutor do Departamentode

Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP)
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Uma da七a mu土to espec土al

O D読みBibliotec;γio comefO# 。 Seγ佃t吻ゐ

COm CxpO5if佃, kngzmento cJitoγ易pdあtm c

um mu5iαZ4 com幼y5e〆m O fema

7加md誇b m Sociα転読Glo巌li勿易"

mplamente diⅦlgado e comemorado, O Dia do

嘩Bibhotec壷io nao PaSSOu em branco sequer para

a popula辞o pauhsta: O CRB-8 instalou pamelS

em 6nibus que circulam pela Capital, COm O teXtO ``12

de Mar印. Dia do Bibliotec缶io. Seu Melhor

Parceiro no Mundo da Informa辞o’’. Indmeras cor-

respondencias de autoridades chegaram em meio as co-

memoracoes, Centralizadas na Biblioteca M征io de

Andrade, que reuniu mais de 200 profissionais do setor・

A data focou o tema “Novo Papel do Bibhiotec誼o -

Acesso a Informacao com Inteligencia,,, destacando o

crescimento das redes eletr6nicas e a necessidade de sele-

Cionar a informa辞o, que PaSSOu a ter importancia

estrategica para a realiza辞o de pesqulSaS eficientes, Se)a

Para fins profissionais, aCademicos, eSCOlares ou cul血rals.

Nesse contexto, O bibliotec壷io deixa de ser somente

Organizador e locaHzador de dados para assumir um pe血

Par廿CIPativo, nO PaPel de modvador e incentivador da

PeSqulSa e do conhecimento, utilizando as mdltiplas

POSSibiHdades de suportes de informaeao, O que tOma

as bibliotecas espacos dinamicos e atraentes.

A agenda de festividades teve inicio com a exposICaO

de Publicaeoes Tecnicas da AssociacあPaulista de

Bibliotec誼os, Seguido do lancamento do止vro “Cata-

logacわDescritiva,,’de Anamaria da Costa Cruz,

Rosa Maria Rodrigues Corr全a e Vera Maria Guima-

raes Rosa.

O destaque dos eventos na M誼o de Andrade ficou

COm a Palestra “Nada do que foi serまde novo do jeito

que jまfoi um dia…’’, PrOferida pelo professor Oscar Ma-

nuel de Castro Ferreira, COnSultor em DesenvoIvimento

埠
CRB●8- 1 /99

j a酬ar

Organizacional e tamb6m bibHotec誼o’que destacou a

importincia de se trabalhar hoje com os olhos no futuro.

Segundo ele, aS bibliotecas e os bibhotec誼os devem

COmeCar jま, de forma compar血hada, OS eSforcos para

atmglr O eSPaCO de informac6es que pretendem ver

COnCredzados no futuro, COmPadv-el com as necessidades

do novo milenio.

A receita para visualizar agora o amanha? Romper

Paradigmas, mudar enfoques, identificar novas formas

de pensamento e coIocar ideias inova-

doras em pr征ca. Nesse contexto, Vale

tudo para crescer: PrOmOVer discus-

S6es, debates, trabalhar junto a grupos

que tenham os mesmos objetivos e

valore s.

No final da tarde, aS COmemOra-

C6es terminaram com a apresenta辞o

da cantora Fabiana Cozza e dos vio-

lonistas Mneiro e Cezinha Oliveira.

O evento foi realizado pelo

CRB葛8; Departamento de Bibhotecas

Pdbheas; Bibhoteca Mまrio de Andrade;

Departamento de Bibhotecas Infanto-

Juvenis; Centro Cultural SあPaulo; As-

SOCiacao dos Bibliotec証os Municipais;

Associa辞o Paulista dos Bibliotec壷ios

e Sindicato dos Bibliotecまrios do Es-

tado de SあPaulo, COntando tambem

COm O aPOio da Pref宣tura de SあPau-

lo, Secretaria de Cultura do Municfpio

de SあPaulo, Editora Modema, Cafe

Brasifeiro, Florex6。ca e Licores BoIs. NHA

廃路頭プ○

Dit,lI郎〆わe肋veあ調os qαe

c心で関わm na c物l加くわS働白物囲め.
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   )] Ferreira: esses profissionais podem ajudar a

“ construir um mundo melhor.

mplamente divulgado e comemorado, o Dia do

Bibliotecário não passou em branco sequer para

a população paulista: o CRB-8 instalou painéis

em ônibus que circulam pela Capital, com o texto “12

de Março. Dia do Bibliotecário. Seu Melhor
Parceiro no Mundoda Informação”. Inúmeras cor-
respondências de autoridades chegaram em meio às co-

memorações, centralizadas na Biblioteca Mário de

Andrade, que reuniu mais de 200 profissionais do setor.

A data focou o tema “Novo Papel do Bibliotecário —

Acesso à Informação com Inteligência”, destacando o

crescimento das redes eletrônicas e a necessidade de sele-

cionar a informação, que passou a ter importância

estratégica para a realização de pesquisas eficientes, seja

para fins profissionais, acadêmicos, escolares ou culturais.

Nesse contexto, o bibliotecário deixa de ser somente

organizador e localizador de dados para assumir um perfil

participativo, no papel de motivador e incentivador da

pesquisa e do conhecimento, utilizando as múltiplas

possibilidades de suportes de informação, o que torna

as bibliotecas espaços dinâmicos e atraentes.

À agenda de festividades teve início com a exposição

de Publicações Técnicas da Associação Paulista de

Bibliotecários, seguido do lançamento do livro “Cata-

logação Descritiva”, de Anamaria da Costa Cruz,

Rosa Maria Rodrigues Corrêa e Vera Maria Guima-

rães Rosa.

O destaque dos eventos na Mário de Andrade ficou

com a palestra “Nada do que foi será de novo do jeito

que já foi um dia..””, proferida pelo professor Oscar Ma-

nuel de Castro Ferreira, consultor em Desenvolvimento

Bibliotecário

MARCO

 

Uma data muito especial
O Dia do Bibliotecário começoua serfestejado
com exposições, lançamento editorial, palestra e

um musical, com ênfase para o tema

“Informação na Sociedade Globalizada”

Organizacional e também bibliotecário, que destacou a

importância de se trabalhar hoje com os olhos no futuro.

Segundoele, as bibliotecas e os bibliotecários devem

começar já, de forma compartilhada, os esforços para

atingir o espaço de informações que pretendem ver

concretizados no futuro, compatível com as necessidades

do novo milênio.

À receita para visualizar agora o amanhã? Romper

paradigmas, mudar enfoques, identificar novas formas

de pensamento e colocaridéias inova-

doras em prática. Nesse contexto,vale

tudo para crescer: promover discus-

sões, debates, trabalhar junto a grupos

que tenham os mesmos objetivos e

valores.

No final da tarde, as comemora-

ções terminaram com a apresentação

da cantora Fabiana Cozza e dos vio-

lonistas Mineiro e Cezinha Oliveira.

O evento foi realizado pelo

CRB-8; Departamento de Bibliotecas

Públicas; Biblioteca Mário de Andrade;

Departamento de Bibliotecas Infanto-

Juvenis; Centro Cultural São Paulo; As-

sociação dos Bibliotecários Municipais;

Associação Paulista dos Bibliotecários

e Sindicato dos Bibliotecários do Es-

tado de São Paulo, contando também

com o apoio da Prefeitura de São Pau-

lo, Secretaria de Cultura do Município

de São Paulo, Editora Moderna, Café

Brasileiro, Florexótica e Licores Bols.

Divulgação em veículos que

circulam na cidade de São Paulo. 
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   )] Ferreira: esses profissionais podem ajudar a
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隔南

Coquetel - PatrOCinado pela CEF-Caixa Eco-

n6mica Federal, COm O aPOio de Licores BoIs e

realizado no Espaeo da Uniao Cultural Brasfl-

Estados Unidos - COntOu COm a PreSenea de 300 convi-

dados, numa nOite de confratemiza辞o. Durante a co-

memorac2fo, foram sorteados diversos livros, Oferecidos

Pelas editoras Logman, Adca, Melhoramentos e Mardns
Fontes, que aPreSentaram lancamentos e ofereceram seus

novos catalogos aos pro丘ssionais do mercado.

Durante o simp宛co - e Saboroso buffet - OS bibho-

tec誼os aproveitaram o momento para trocar informa-

C6es, discutir os rumos da profissあ

e, Claro, reVer OS amlgOS.
〇〇

O NOVO DESAFIO

Na abertura do evento, a PreSi-

dente do CRB-8, Re鏡na Ceh de Sou-

sa, lembrou os mais de oitenta anos

da profiss肴o, que ainda mantem a ne-

CeSSidade de profissionais bem infor-

mados, COm eXCelente nivel cultural

e habi蘭ade para atender a um p止b山

CO eXlgente e que hoje agrega uma

nova necessidade: a de u址zar as mais

avancadas tecnoIogias disponfveis

Para eStimular o gosto pela leitura e o

interesse pelo crescimento intelectual・

Na av址apao de Re奮na Celi de Sou-

Sa, e missあdo bibliotec征o acompa-

nhar de perto todas as mudancas do

mundo e ter senddos atentos para dire-

Cion紅as ao seu objedvo maior de tra-

balho: O Ser humano, Culto, Cr紀co e

ciente de seus direitos e deveres socials.

AposTA NA CULTURA

Jまo presidente da Uniao C山tural,

Daniel Machado de Campos, reafirmou

a importincia da pro丘ssあe enfadzou os invesdmentos

que a insd血i辞o vem fazendo em novas instalae6es e

eq皿PamentOS, POr aCredi伽na importincia da cultura para

a formacあde una sociedade malS )uSta・ Isso expHca a

aten辞O eSPeCial que vem sendo dispensada para a biblioteca

da enddade - Bibhoteca Thomas Je紙質SOn - que redne

un acervo de mais de 30 mil obras sig中丘cadvas na literatura,

hist6ria, SOCioIo垂a e civ址za辞o brasileira e norte-americana

e foi reinaugurada no血血no dia 5 de abril.

INOVAR E OUSAR

Roseh Ferreira de

Azevedo, bibhoteci竜a

e chefe do gabinete da

Presid全ncia da Fun-

dacao, endossa essa

avaliacao, entenden-

do que, COmO PrOfis-

Sionais da informacao,

e preciso desen voIver

novas habilidades,

0 αqαeie♭ q暮(eゆi paかゆCinaくわ

peめCEF一α癌a Econ∂mica Fとde舶l

implantar novas bases de dados, CO血ecer profundamente

os mecanismos de busca e recupera亨訃o da Intemet,

adquirir novos conhecimentos’aCeSSar informaeoes

Iocahzadas em bancos de dados situados em distancias

remotas, tranSformar as informacoes em conhecimentos

que agreguem valores aos servICOS Ofdrecidos pelos

bibliotec征ios. Para ela, e neCeSS宛io promover um

aprlmOramentO COntfnuo dos profissionais que nos

cercam. Diante disso, aPOSta que aS Palavras de ordem do

momento sあinovae盃o, Cria心vidade e ousadia para atmglr

as metas de traba皿o.

AGRADECIMENTOS ・

Tanto na Camara Municipal de SわPaulo como

Camara da cidade de Poまforam transcritos em Ata as

COngratulae6es aos profissionais de biblioteconomia.
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do Bibliotecário

Coquetel encerra as

festividades
300 profissionais estiveram na União Cultural.
Todos receberam livros e catálogos oferecidos por

diversas editoras presentes ao evento

Coquetel — patrocinado pela CEF-Caixa Eco-

nômica Federal, com o apoio de Licores Bols e

realizado no Espaço da União Cultural Brasil-

Estados Unidos — contou com a presença de 300 convi-

dados, numa noite de confraternização. Durante a co-

memoração, foram sorteados diversos livros, oferecidos

pelas editoras Logman, Ática, Melhoramentos e Martins

Fontes, que apresentaram lançamentos e ofereceram seus

novos catálogos aos profissionais do mercado.

Durante o simpático — e saboroso buffet — os bíblio-

tecários aproveitaram o momento para trocar informa-

ções, discutir os rumos da profissão

e, claro, rever os amigos.
EDS
O Novo DESAFIO

Na abertura do evento, a presi-

dente do CRB-8, Regina Celi de Sou-

sa, lembrou os mais de oitenta anos

da profissão, que ainda mantém a ne-

cessidade de profissionais bem infor-

mados, com excelente nível cultural

e habilidade para atender a um públi-

co exigente e que hoje agrega uma

avançadas tecnologias disponíveis

para estimular o gosto pela leitura e o

interesse pelo crescimento intelectual.

Naavaliação de Regina Celi de Sou-

sa, é missão do bibliotecário acompa-

nhar de perto todas as mudanças do

mundoe ter sentidosatentos para dire-

cioná-las ao seu objetivo maior detra-

balho: o ser humano, culto, crítico e

ciente de seus direitos e deveres sociais.
ESSES

APOSTA NA CULTURA

Já o presidente da União Cultural,

Daniel Machado de Campos,reafirmou 

“cc... .............

nova necessidade:a de utilizar as mais -

Regina Celi de Sousa (à esq.), Maria da Conceição Gomes Bernardo(à dir.),

Roseli Ferreira de Azevedo e Daniel Machado de Campos(ao centro)

 

a importância da profissão e enfatizou os investimentos

que a instituição vem fazendo em novas instalações e

equipamentos, por acreditar na importância dacultura para

a formação de uma sociedade mais justa. Isso explica a

atenção especial que vem sendodispensadaparaa biblioteca

da entidade — Biblioteca Thomas Jefferson — que reúne

um acervo de mais de 30 mil obrassignificativas naliteratura,

história, sociologiae civilização brasileira e norte-americana

e foi reinaugurada no último dia 5 de abril.

EEE

INOVAR E OUSAR

Roseli Ferreira de

Azevedo,bibliotecária

e chefe do gabinete da

Presidência da Fun-

   
dação, endossa essa

avaliação, entenden-

do que, como profis-

sionais da informação,

é preciso desen volver

novas habilidades,

implantar novas bases de dados, conhecer profundamente

os mecanismos de busca e recuperação da Internet,

adquirir novos conhecimentos, acessar informações

localizadas em bancos de dados situados em distâncias

remotas, transformar as informações em conhecimentos

que agreguem valores aos serviços oferecidos pelos

bibliotecários. Para ela, é necessário promover um

aprimoramento contínuo dos profissionais que nos

cercam. Diantedisso, aposta que as palavras de ordem do

momento são inovação,criatividade e ousadia para atingir

as metas de trabalho.

 

ÁAGRADECIMENTOS +

Tanto na Câmara Municipal de São Paulo como

Câmara da cidade de Poá foram transcritos em Ata as

congratulações aos profissionais de biblioteconomia.
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epresentantes das entidades de classe estiveram reunidos

COm O SeCret征io de Cultura, Marcos Mendonca, nO Dia do

Bibhotec誼o (1 2 de Marco), Para enCaminhar sugest6es, bus-

Cando estabelecer polfticas govemamentais, que aSSegurem

melhores condic6es de trabalho e crescimento profissional,

e discutir a estrutura do Sistema Estadual de Bibliotecas

Pdblicas.

A proposta objetiva intensificar ac6es em quatro pontos

fundamentais para a categoria:

A formacao e expansわdos acervos, bem como a infra-

estrutura necessarla Para O aCeSSO ds informac6es, em qual-

quer SuPOrte;

A manuten辞o fisica dos equlPamentOS Cul調rais;

A informatiza辞o dos servICOS e a Cria辞o de base de dados

inca para todas as bibliotecas do sistema: e

A ampha辞o dos quadros de profissionais bibliotec誼os,

Visando aprlmOrar a qualidade dos servICOS PreStados e

maximizar as possib址dades de atendimento a comuridade.

Tamb6m foi proposta a realizacao do I Congresso Esta-

dual de BibHotecas Pdblicas e Escolares, em aCあconlunta

entre a Secretaria de Estado da Cultura e entidades de dasse.

A meta e subsidiar tecnicamente a elaboracあde polfticas

「
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do sistema, a CurtO, m6dio e longo prazos e detectar fontes de

financiamento para o custeio dos pro]etOS que Venham a ser

definidos para o setor・

Na reuniao com o secret誼o de Cultura, eSdveram presen-

tes Re毎na CeH de Sousa, PreSidente do CRB-8, Sudi Nemen,

PreSidente da APB-Associa辞叩auhsta de Bibliotec鉦os, Mirizm

Leca, C蝕a Wb肝(diretora do Centro Cultural SあPauldy, Maria

Ant6nia Gaviolli (vice-PreSidente do CRB-8) e Emflia da

ConceicあCamargo (funcion証a do CRB-8).

田t呈ca B呈bl呈oteca案呈a

numa soc土edade em mudanga

Regina Celi de Sou§a*

百mundo vive hoje uma era baseada no conheci一
塵mento, um item fundamental para o processo de

富mudanca. O bibhiotec誼o, neSSe PrOCeSSO, Vem Se tOr-

nando um elemento importante por colaborar na coleta,

tratamento e disseminaeわde informacoes que ajudem as

OrganlZaGOeS e que busquem introduzir inovacoes.

Desta forma, O bom bibHotec誼o nあ6 aquele que estまab-

SOlutamente na vanguarda e sim o que estまa um pequeno passo

a fiente do cliente・ Assim como a sociedade muda, e PreCiso

Sen血sempre a necessidade de inovar e acompanhar as mudancas・

Neste contexto de transformacoes, na qual o bibhotec誼o

Vai adaptando e aper筒eoando suas advidades’um PrOCeder

Se faz fundamental para permidr um melhor entrosamento

no relacionamento humano: O PrOCeder etico, POIS, quantO

mais mudancas e inovac6es tecnol《専cas vわpermeando a

SOCiedade e suas organizacoes, mais a pos血ra 6dca torna-Se

necessdria para um melhor servir, um melhor comunicar e

um melhor relacionamento entre as partes que se envoIvem.

ETICA PROFISSIONAL

O C6digo de血ca profissional do Bibliotec誼o, aPrO-

Vado pela resolucao 327/86 em vigor, nOrmadza as relac6es

6
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do profissional com seus pares e com a sociedade

em geral・

A edca deve ser um fator de contribuicao para forma辞o

do padrあde quahdade do servICO Ou PrOduto oferecido pela

biblioteca.

O bibliotec壷io deve pautar sua conduta nわsomente

Pelos ef互tos coercitivos impostos pelo ordenamento juridico

Vlgente naS reSOluc6es de sua profiss肴o, maS Sim pelos valores

eticos, COmO integridade moral, honestidade e respeltO

mdtuo, POIS eSteS Sあfundamentos de sucesso s61ido e dura-

douro, a longo prazo・

Assim, a COnStru辞O de uma forte imagem de integridade,

moralidade, SenSO de dever e honra, Pr細cas em nivel profis-

Sional, POde parecer uma tarefa壷dua, maS SeuS ef瓦tos sあ

CertOS e reCOmPenSadores・

A conduta 6dca e balizada pelo conceito geral de bem

COmum que 6 muito mais do que a simples sadsfa辞o do diente.

Val a脆m: 6 adn垂r o reconhecimento por meio de ac6es hgadas

iresponsabilidade social de toda uma comunidade que,

naturalmente, endoba seus chentes・

Rcgim C#i de Sou5a ;p7esid訪te de CRB・8
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Entidades buscam
assdas entidades de classe estiveram reunidos

com o secretário de Cultura, Marcos Mendonça, no Dia do

Bibliotecário (12 de Março), para encaminhar sugestões, bus-

candoestabelecer políticas governamentais, que assegurem

melhores condições de trabalhoe crescimento profissional,

e discutir a estrutura do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas.

A proposta objetiva intensificar ações em quatro pontos

fundamentais para a categoria:

* À formaçãoe expansão dos acervos, bem comoa infra-

estrutura necessária para o acessoàs informações, em qual-

quer suporte;

* A manutenção física dos equipamentos culturais;

* À informatização dosserviçose a criação de base de dados

única para todas as bibliotecas do sistema: e

* À ampliação dos quadros de profissionais bibliotecários,

visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados e

maximizar as possibilidades de atendimento à comunidade.

Também foi proposta a realização do I Congresso Esta-

dual de Bibliotecas Públicas e Escolares, em ação conjunta

entre a Secretaria de Estado da Cultura e entidadesde classe.

A meta é subsidiar tecnicamente a elaboração de políticas

    

   

  

   

   

Maria Antonia G. Botelho, Sueli Nemen, Regina Celi de Sousa,

Marcos Mendonça, Miriam Leça, Célia Wolff e Emília Camargo

do sistema,a curto, médio e longo prazose detectar fontes de

financiamento para o custeio dos projetos que venham a ser

definidos para o setor.

Na reunião com o secretário de Cultura, estiveram presen-

tes Regina Celi de Sousa, presidente do CRB-8, Sueli Nemen,

presidente da APB-Associação Paulista de Bibliotecários, Miriam

Leça, CéliaWolff (diretora do Centro Cultural São Paulo), Maria

Antônia Gaviolli (vice-presidente do CRB-8) e Emília da

Conceição Camargo (funcionária do CRB-8).

Ética Bibliotecária
numa sociedade em mudança

Regina Celi de Sousa*

mundo vive hoje uma era baseada no conheci-

mento, um item fundamental para o processo de

 

mudança. O bibliotecário, nesse processo, vem se tor-

nando um elemento importante por colaborar na coleta,

tratamento e disseminação de informações que ajudem as

organizações e que busquemintroduzir inovações.

Desta forma, o bom bibliotecário nãoé aquele que está ab-

solutamente na vanguardae sim o que está a um pequenopasso

à frente docliente. Assim comoa sociedade muda, é preciso

sentir sempre a necessidade de inovar e acompanhar as mudanças.

Neste contexto de transformações, na qual o bibliotecário

vai adaptando e aperfeiçoando suasatividades, um proceder

se faz fundamental para permitir um melhor entrosamento

no relacionamento humano: o proceder ético, pois, quanto

mais mudanças e inovações tecnológicas vão permeando a

sociedade e suas organizações, mais a postura ética torna-se

necessária para um melhor servir, um melhor comunicar e

um melhor relacionamento entre as partes que se envolvem.

ÉrICA PROFISSIONAL
O Código de Ética Profissional do Bibliotecário, apro-

vado pela resolução 327/86 em vigor, normatiza as relações

do profissional com seus pares e com a sociedade

em geral.

A ética deve ser um fator de contribuição para formação

do padrãode qualidade doserviço ou produtooferecidopela

biblioteca.

O bibliotecário deve pautar sua conduta não somente

pelos efeitos coercitivos impostos pelo ordenamentojurídico

vigente nas resoluções de sua profissão, mas sim pelos valores

éticos, comointegridade moral, honestidade e respeito

mútuo, pois estes são fundamentos de sucessosólido e dura-

douro, a longo prazo.

Assim, a construção de uma forte imagem de integridade,

moralidade, senso de dever e honra,práticas em nível profis-

sional, pode parecer uma tarefa árdua, mas seus efeitos são

certos e recompensadores.

A conduta ética é balizada pelo conceito geral de bem

comum que é muito mais do que a simples satisfaçãodo cliente.

Vaialém:é atingir o reconhecimento por meio de açõesligadas

à responsabilidade social de toda uma comunidade que,

naturalmente, engloba seus clientes.

“1a Regina Celi de Sousa épresidente do CRB-8
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Tem sido crescente a solicitaeわde parecer iunto a

assessoria jurfdica deste Conselho Profissional acerca da

responsab址dade pelo pagamento de dividas.

Se faz necess誼o um breve relato sobre a le包slacあque

trata da mat全ria, Para entendermos a limitacあdas obrigac6es.

O art. 26 da Lei n.O 4.084/62 disp6e que o bacharel em

biblioteconomia, Para O eXerCicio da profissao’e Obrigado ao

reglStrO nO Conselho Regivmal, ficando este suleltO aO Paga-

mento de anuidade.

O pagamento da anuidade e obriga車o legal e’Segundo as

disposICOeS eXistentes no C6digo Ciul’POde recair sobre os

herdeiros.

O ardgo l.796 do C6digo Civil disp6e que a heranca res-

POnde pelos bens do falecido. Entretanto’a reSPOnSab址dade

dos herdeiros e limitada aos bens do esp6ho, aSSegurando-

Se, aSSim, O Patrim6nio pessoal dos herdeiros.

As anuidades devidas ao Conselho Profissional consdtuem

二eg二与二軍三〇　A誓認諾8
Obrigac6es de carater pessoal. No entanto, a reSPOnSab址dade

Pelo pagamento se transmite aos herdeiros ate a cota parte

que lhe couber na heranGa・

Isto nあsignifica que os herdeiros sあresponsaveis com

Seu Patrim6nio pelas dividas de terceiros・ Mas que os bens do

esp6Ho a serem par血hados no invent誼o responderあpelas

dividas contrafdas em vida.

O pagamento das dividas dependerまde hab址tacあno

invent征o. No caso das dividas山trapassarem o valor do acervo

@ens), O Credor ou inventariante deverirequerer a dedara辞o

de insoIvencia do esp61io・

Estamos nos deparando com muitas si血ae6es em que os

PrOfissionais deixam de informar este Conselho’quando re-

querem aposentadoria ou se afastam do trabalho por um de-

terminado perfodo. Resultado, OS debitos em rela車o as

anuidades vあaumentando, nOdficac6es de cobranca sfo en-

Viadas, Sendo posteriormente cobradas atraves de a辞o judicial・

電離
PALESTRAS

=O Bibhotec壷io na Sociedade da Informacao’’. Esse foi o tema

da palestra ministrada pelo Prof Israel Ndnez Paula, da Univer-

sidade de Havana (Cuba), nO dltimo dia 25 de marco, nO audit6壷o

da Fundap, Organizado pelo CRB-8・

O SIBI/USP realizou palestra sobre o tema `A Biblioteca Hist6rica

e o Futuro Eletr(鉦co’’, PrOf証da porJames H・ Bil血gton, PreSidente

da BibHoteca do Congresso de WAshington, DC.

CAmALO GACÅo

Jまest云em funcionamento a lista brasileira sobre cataloga辞o・ Para se

inscrever, enViar e-mail para:　　　　　　　　　　　. Deixar

O CamPO Subject/assunto (do programa de e-mail) em branco.

Escrever na mensagem apenas subscribe catabib-I・ Em caso de

ddvidas ou esclarecimentos sobre a inscrlCaO na Hsta, COnSultar o

administrador: Femando Modesto -　　　　　　　{∵∴、 ,

FISCAIJZACÅo

A comissあde FiscaHzacあdo CRB-8 conta hoje com 4 pro丘ssionais,

dois na Capital - Ivanilde Zoqui de Freitas Cayres e Antonio Carlos

Pereira _ e dois no Interior - Norma Shizue Haru e EHana Maria de

Aumeida Barja - Cula Principal missあe a fiscahza辞o profissional・

Alem dela, eSSeS PrOfissionais procuram verificar as condie6es

ambientais de trabalho e tentam solucionar ddvidas e problemas

dos profissionais e suas expectadvas quanto ao futuro da profissあ.

A fiscal Eliana Barja visitou duas BibHotecas no Interior paulsta: a

Bi皿oteca Municipal de嶋quarituba, Sendo a亡全modvo de nota na

imprensa local, e a BibHoteca Municipal de Fartura’Cidade com 15

r血habitantes cujo pref証o’Jurandir Dognana, Se.Ong皿a de ter

uma bibHoteca com acervo de 15 m皿volunes, Ou Se)a, um livro por

habitante.

BIBLIOLANCHA

Levar o conhecimento e a informaeao com criadvidade. Esse “norte’’

direcionou enddades argendnas a criarem a primeira bibliolancha,
’badzada de “Delta del Parana”. O lancamento, em 27 de janeiro, nO

RIo Carabelas, Islas de San Femando, foi iniciadva da Secretaria de

C山tura de la Naci6n, da ComissあNacional Protectora de Bibhotecas

Populares e da Bibhoteca Popular Delta del Paran五・

NOVA BIBLIOTECA

O CRB-8 agradece o convite para assessorar na implantacあda

BibHoteca Municipal de Guapiara. A soheitacao, enViada pelo prefeito

Walter Martins de Oliveira言えfoi encaminhada ao setor de

Fiscaliza辞o, Para atendimento do pedido.

C出藍しき」し/きき

G⊥J毘v/しIl正し・ ア

Conhecendo a Legislação
Tem sido crescente a solicitação de parecer junto à

assessoria jurídica deste Conselho Profissional acerca da

responsabilidade pelo pagamento de dívidas.

Se faz necessário um breve relato sobre a legislação que

trata da matéria, para entendermosa limitação das obrigações.

Oart. 26 da Lei n.º 4.084/62 dispõe que o bacharel em

biblioteconomia, para o exercício da profissão, é obrigado ao

registro no Conselho Regional, ficando este sujeito ao paga-

mento de anuidade.

Opagamento da anuidade é obrigação legal e, segundo as

disposições existentes no Código Civil, pode recair sobre os

herdeiros.

Oartigo 1.796 do Código Civil dispõe que a herança res-

ponde pelos bens do falecido. Entretanto, a responsabilidade

dos herdeiros é limitada aos bens do espólio, assegurando-
se, assim, o patrimônio pessoal dos herdeiros.

As anuidades devidas ao Conselho Profissional constituem

PALESTRAS

* “O Bibliotecário na Sociedade da Informação”. Esse foi o tema

da palestra ministrada pelo Prof. Israel Núnez Paula, da Univer-

sidade de Havana (Cuba), no últimodia 25 de março,noauditório

da Fundap, organizado pelo CRB-8.

* O SIBI/USP realizou palestra sobre o tema “A Biblioteca Histórica

eoFuturo Eletrônico”, proferida porJames H. Billington, presidente

da Biblioteca do Congresso de Washington, D.C.

CATALOGAÇÃO

Já está em funcionamentoa lista brasileira sobre catalogação. Para se

inscrever, enviar e-mail para: majordomo(Dlistas.usp.br. Deixar

o camposubject/assunto (do programa de e-mail) em branco.

Escrever na mensagem apenas subscribe catabib-l. Em caso de

dúvidas ou esclarecimentos sobre a inscrição na lista, consultar o

administrador: Fernando Modesto — fmodestoDusp.br

FISCALIZAÇÃO

A comissãode Fiscalização do CRB-8 conta hoje com 4 profissionais,

dois na Capital — Ivanilde Zoqui de Freitas Cayres e Antonio Carlos

Pereira — e dois noInterior — Norma Shizue Haru e Eliana Maria de

Almeida Barja — cuja principal missão é a fiscalização profissional.

Além dela, esses profissionais procuram verificar as condições

ambientais de trabalho e tentam solucionar dúvidas e problemas

dos profissionais e suas expectativas quanto ao futuro da profissão.

A fiscal Eliana Barja visitou duas Bibliotecas no Interior paulista: a

Biblioteca Municipal de Taquarituba, sendo até motivo de nota na

imprensa local, e a Biblioteca Municipal de Fartura, cidade com 15

mil habitantes cujo prefeito, Jurandir Dognana, se orgulha de ter

umabiblioteca com acervo de 15 mil volumes, ou seja, um livro por

habitante.

 

Rosemary Silvestre
Assessora jurídica CRB/8

obrigações de caráter pessoal. Noentanto, a responsabilidade

pelo pagamento se transmite aos herdeiros até a cota parte

que lhe couber na herança.

Isto não significa que os herdeiros são responsáveis com

seu patrimônio pelas dívidas de terceiros. Mas que os bens do

espólio a serem partilhados no inventário responderão pelas

dívidas contraídas em vida.

O pagamento das dívidas dependerá de habilitação no

inventário. No caso dasdívidasultrapassarem o valor do acervo

(bens), o credor ou inventariante deverá requerer a declaração

de insolvência do espólio.

Estamos nos deparando com muitassituações em que os

profissionais deixam de informar este Conselho, quando re-

querem aposentadoria ou se afastam do trabalho por um de-

terminado período. Resultado, os débitos em relação às

anuidades vão aumentando,notificações de cobrança sãoen-

viadas, sendo posteriormente cobradas através de açãojudicial.

BIBLIOLANCHA

Levar o conhecimento e a informação com criatividade. Esse “norte”

direcionou entidades argentinas a criarem a primeira bibliolancha,

batizada de “Delta del Paraná”. O lançamento, em 27 de janeiro, no

Rio Carabelas, Islas de San Fernando,foi iniciativa da Secretaria de

Cultura de la Nación, da Comissão Nacional Protectora de Bibliotecas

Populares e da Biblioteca Popular Delta del Paraná.

NOVA BIBLIOTECA

O CRB-8 agradece o convite para assessorar na implantação da

Biblioteca Municipal de Guapiara. A solicitação, enviada peloprefeito

Walter Martins de Oliveira, já foi encaminhada ao setor de

Fiscalização, para atendimento do pedido.

 

Relatório das
Atividades da Secretaria

JAN/MAR

Ofíciosienviados)-...............000.00n ceu cota coina no nanaE201
Ofícios circulares (17) enviados....... 1.139 destinatários
CorrespondênciasirecebidasRm969
Inscrição provisória)... ..+scsares te iepara do ds papaROen Bi
Inscrição definitiva=22
Renovação do registro provisório ............eeesereseeeeseres 6
Inscrições TB: ........0...seooorneaeSo 87

Afastamentos.....

Cancelamentos ..
Reintegrações....   Transferências f::20012: 0. dro osso co nroSANSM+son0aea 2

Averbações........eeeeçoPRATORRENS 1
Registro; secundáriol.-.......s.ceosie step egeeo om smosessedegecoair do p

Convites enviados ............cccccceeeeeerereeeeeseeeeerereees 10.799   
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Rote主ro para as l土stas

de d主scussao na Internet

Mari§a Terra*

S listas de discussあsあuma das grandes inova9OeS

POSSib址tadas pela Intemet. E es調dar o uso que os

PrOfissionais de informa辞o fazem das hstas e uma

das formas de esclarecer o potencial da Internet como meio

de comurucacao.

Essas conferencias computadorizadas - que interessam a

PrOfessores e es調dantes’aCademicos e nわ-aCademicos, te6-

ricos e pr細cos - Sあconhecidas como confer全ncias eletr6-

nicas, ma址ng Hst, listservs, foruns eletr6nicos, discussあde

grupos, gruPOS de discussあacad全mica, gruPOS de interesse

especial, neWSgrOuPS e netgrOuPS, termOS que descrevem

O uSO eSPeCial da comumcacao mediada por computador ou
●　　　　　　　　~

COrreio eletr6nico para grupos de comu皿CaCaO.

As hstas e confer全ncias foram criadas para atender as

necessidades de trocar experi全ncias, atualizar informacoes,

PareCereS e ate desenvoIverem pesqulSaS em gruPO, meSmO

estando em pafses diferentes.

H乙hstas sobre vまrios temas do conhecimento humano:

desde detames tecnicos de detemrinados dpos de computadores

ate sobre seriados de televisあ. E esses foruns podem - Ou nfo

- ter um mediador, COm a fun辞o de “editor’’, Ou Seja, de

Selecionar as mensagens que en壮arあem discuss看o, diri包ndo a

COnVerSaCaO nO Sentido de garantir que as coIocacoes se

mantenham dentro do tema proposto.

VANTAGENS...

Os estudos, POr n6s revisados, mOStram que O uSO das

COnferencias eletr6nicas 6 ferramenta de pesqulSa Para: trOCa

de informac6es com pessoas e academicos de sua壷ea de inte-

resse; POSSib址dade de empregos e oportunidades (que sempre

Surgem naS listas); entrar em COntatO COm COmunidades

intemacionais de academicos; desenvoIvimento de ideias e

PeSqulSaS; meio de divulga辞o; discussあe revisあde debates

de novas publicac6es em suas dreas de especiahzacao; aPren-

dizado dos recursos da Intemet e seus programas eletr6nicos;

fazer novos.amlgOS; e tOmar-Se Parte da comunidade virtual・

Procure nあassinar muitas listas de uma s6 vez, POis todas

as mensagens de cada confer全ncia sあenviadas a sua caixa postal

e, dependendo do ndmero de assinantes e do ndmero de listas,

Serまdific血ler e controlar todas as mensagens.

Ao partlCIPar de uma hsta, O intemauta receberまdois en-

derecos diferentes: um Serまo do servidor @eralmente tem o

nome “hstserv@provedor・COm.br’’) e o outro, da pr6pria lista

Observe que as mensagens a serem distribuidas aos

assinantes deverあser enviadas para o endereco da lista. Men-

CRB●8-l/ブタ

車胸的甜

SagenS Para inscri辞o no forum (Subscribe), CanCelamento

(unsubscribe) ou informac6es sobre comandos da hsta devem

Ser remeddas ao endereco do servidor. (Mor, Dario)

Evite mandar “correntes’’, PrOPagandas etc… Procure

manter-Se dentro do objedvo da hsta. Guarde as mensagens de

boas-Vindas, Onde constam instruc6es necess誼as para o de-

SemPenho “pohdcamente correto” nas confdencias. Observe

O que 6 dito nas mensagens enviadas durante mais ou menos

uma semana. Ttnte nfo se manifestar imediatamente ao ler

uma mensagem. Esfhe a cabeca prlmelrO, re皿ta e s6 depoIS

COIoque sua oplmaO.

DESCUBRA SEU GRUPO

Para partlCIPar de uma dessas conferencias, basta procurar

no `切eb 5C#rC*’un servidor de lista de seu interesse, di如ando

O aSSuntO que deseja mais “lista de discussあ’’ou entあ“maling

list’’ou “hstservs’’ou “foruns’’etc, a亡台enCOntrar O que ProCura・

Pa「ainiciar§uanaVega辞OPeIalntemet, 

anoteo§§eguinte§endereap§: 

1)Sites: 

_maiordomo(⑦lista§.uSO.br_ListabrasHeirasobrecata_ 

logac肴o,administradapeloprofessordaUSPFemandoMo- 

desto.Paraseinscreverenviee-ma血paramaiordomo⑰ 

li§ta§.uSPEbr佃加noi初up名im7I 

_httD://lista§.aCteCh.com.br_indicedehstasdediscus_ 

S肴obrasneiras; 

一httD:〃www.1i§Zt.COm-Indicemundialded料7jbuitionlあ; 

ーhttD://www.surf.com.br/Listas-Enderecoeinstru- C6esdedezenasdelistasbrasileiras; 

_httD://.mailli§t.net_Grandedistribuidornorte_ameri- 

CanOdema址nglist; 

2)E-mails: 

ーDigLins-DigitalLibrariesResearchDiscussion- 

1i§t§erV(㊨§unSite.bekelev.edu 

_Web4Hb_listserv(⑦1ibrarv.bekerlev.edu 

ーComut-On-1ine-Listadecomutacaobibliogrまfica一 

li§t§erV(㊨ibic.br 

-Biblioteca　Virtual-Listasobrebibliotecasvirtuais- 

list§erV⑰ibic.br 

ーWWWHbraryRessources-DiscussionList-Diret6riode 

listasdediscuss肴osobreBiblioteconomiaeCienciada 

Inあrmacao 

ル勿γis4 7tγm ; bibliotec就宏k hzculあ訪Don Dom6nico,

みciあゐゐGum〆㈲ Obs.: O te加o oγ嬢ml本i訪itado,

COm 4utOγiz4fあk dintoγia de CRB-みpoγprouema5 de呼雌0.

草

轟
s listas de discussão são uma das grandes inovações

possibilitadas pela Internet. E estudar o uso que os

profissionais de informação fazem daslistas é uma

das formas de esclarecer o potencial da Internet como meio

de comunicação.

Essas conferências computadorizadas — que interessam a

professores e estudantes, acadêmicos e não-acadêmicos, teó-

ricos e práticos — são conhecidas como conferências eletró-

 

nicas, mailing list, listservs, fóruns eletrônicos, discussão de

grupos, grupos de discussão acadêmica, grupos de interesse

especial, newsgroups e netgroups, termos que descrevem

o uso especial da comunicação mediada por computador ou

correio eletrônico para grupos de comunicação.

As listas e conferências foram criadas para atender às

necessidades de trocar experiências, atualizar informações,

pareceres e até desenvolverem pesquisas em grupo, mesmo

estando em países diferentes.

Há listas sobre vários temas do conhecimento humano:

desde detalhestécnicos de determinadostipos de computadores

até sobre seriadosde televisão. E esses fóruns podem — ou não

— ter um mediador, com a função de “editor”, ou seja, de

selecionar as mensagens que entrarão em discussão, dirigindo a

conversação no sentido de garantir que as colocações se

mantenham dentro do tema proposto.

VANTAGENS...

Os estudos, por nós revisados, mostram que o uso das

conferências eletrônicas é ferramenta de pesquisa para: troca

de informações com pessoas e acadêmicosde sua área deinte-

resse; possibilidade de empregos e oportunidades (que sempre

surgem nas listas); entrar em contato com comunidades

internacionais de acadêmicos; desenvolvimento de idéias e

pesquisas; meio de divulgação; discussão e revisão de debates

de novas publicações em suas áreas de especialização; apren-

dizado dos recursosda Internet e seus programaseletrônicos;

fazer novos amigos; e tornar-se parte da comunidade virtual.

«E CUIDADOS

Procure não assinar muitas listas de uma só vez, pois todas

as mensagens de cada conferência são enviadasa sua caixa postal

e, dependendo do número de assinantes e do número de listas,

será difícil ler e controlar todas as mensagens.

Ao participar de umalista, o internauta receberá dois en-

dereços diferentes: um será o do servidor (geralmente tem o

nome “listserv(Dprovedor.com.br” e o outro, da própria lista

(“nome da listadprovedor.com.br”).

Observe que as mensagens a serem distribuídas aos

assinantes deverão ser enviadas para o endereço da lista. Men-

Roteiro para as listas

de discussão na Internet

Marisa Terra*

sagens para inscrição no fórum (subscribe), cancelamento

(unsubscribe) ou informações sobre comandosdalista devem

ser remetidas ao endereço do servidor. (Mor, Dario)

Evite mandar “correntes”, propagandas etc... Procure

manter-se dentro do objetivo dalista. Guarde as mensagens de

boas-vindas, onde constam instruções necessárias para o de-

sempenho “politicamente correto” nas conferências. Observe

o que é dito nas mensagens enviadas durante mais ou menos

uma semana. Tente não se manifestar imediatamente ao ler

uma mensagem. Esfrie a cabeça primeiro,reflita e só depois

coloque sua opinião.

DESCUBRA SEU GRUPO

Para participar de uma dessas conferências, basta procurar

no “websearchs” um servidor delista de seu interesse, digitando

o assunto que deseja mais “lista de discussão” ou então “mailing

list” ou “listservs” ou “fóruns”etc, até encontrar o que procura.

 

Para iniciar sua navegação pela Internet,
anote os seguintes endereços:

1) Sites:

-majordomoQlistas.usp.br - Lista brasileira sobre cata-
logação, administrada pelo professor da USP Fernando Mo-

desto. Para se inscrever envie e-mail para majordomo(

listas.usp.br (veja nota na página 7)
- http://listas.actech.com.br - Índice delistas de discus-
são brasileiras;

- http:/www.liszt.com-Índicemundialdedistribuition lists;
- http://www.surf.com.br/Listas - Endereço e instru-
ções de dezenas delistas brasileiras;

- http://.maillist.net - Grande distribuidor norte-ameri-
cano de mailing list;

2) E-mails:

- DigLins - Digital Libraries Research Discussion -

listservOsunsite.bekeley.edu
- Web4Lib - listservOlibrary.bekerley.edu
- Comut-on-line - Lista de comutação bibliográfica -
listservOibic.br

- Biblioteca Virtual - Lista sobre bibliotecas virtuais -

listservOibic.br

- WWW Library Ressources - Discussion List - Diretório de

listas de discussão sobre Biblioteconomia e Ciência da

Informação   
Marisa Terra é bibliotecária da Faculdade Don Domênico,

“da cidade do Guarujá (SP). Obs.: O texto originalfoi reeditado,
com autorização da diretoria do CRB-8, porproblemas de espaço.
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