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Próximas atividades que o CRB-8 estará presente 

 

Palestra sobre legesliação e ética 

Data: 02 de outubro de 2018, às 8:30 e às 19:30 

Local: FESPSP 
 

Ciclo de Palestras GIDJ/SP / CRB8: Desafios da Memória Empresarial como ferramenta 

estratégica das organizações 

Data: 06 de outubro de 2018 

Local: Câmara Municipal de São Paulo  
 

REPense 

Data: 20 de outubro de 2018 de 08:00 a 18:00  
Local: FESPSP 
 

Interfaces da memória: prosas sobre patrimônio 

Data: 20 de outubro de 2018 

Local: Casarão Pau Preto. R. Pedro Gonçalves, 477 – Centro, Indaiatuba – SP 
 

 

Las bibliotecas son motores para el cambio, dice la presidenta de la IFLA en Brasil 

Las bibliotecas “son motores para el cambio” social, pero necesitan personas formadas y de una 

“mayor sensibilización al entorno cambiante que vivimos”, explicó hoy a EFE la presidenta de la 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), Gloria Perez-

Salmerón. 

En un seminario sobre “Información en Arte”, organizado por la Red de Bibliotecas y Centros de 

Información en Arte del Estado de Río de Janeiro, Pérez-Salmerón, que fue presidenta de la 
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Biblioteca Nacional de España (BNE) entre 2010 y 2013, manifestó que “las bibliotecas cambian 

vidas”. 

Leia mais 

.............................................................................................................................................................. 

Declaração de Santiago – O acesso à informação para alcançar o desenvolvimento sustentável na 

América Latina e no Caribe 

A Declaração de Santiago é uma declaração do compromisso das bibliotecas com os o 

desenvolvimento sustentável preconizado pela Agenda 2030 na América Latina e no Caribe. É um 

chamado para que os governos forneçam as condições necessárias para as bibliotecas realizarem 

seu papel. É uma ferramenta para bibliotecários, bibliotecas, associações de bibliotecas e amigos 

das bibliotecas promoverem  e defenderem as bibliotecas junto aos governos, a ONU e outras 

instituições. 

Saiba mais e assine a Declaração de Santiago 

.............................................................................................................................................................. 

Biblioteca do futuro deve ir ao encontro do usuário, diz responsável pela área 

A responsável pela biblioteca da Fundacentro, Erika Alves dos Santos, em entrevista à Assessoria 

de Comunicação Social da instituição defende a biblioteca do futuro como um ambiente em que a 

informação deve ir ao encontro do usuário e não o usuário ao encontro da informação. 

Isto porque a biblioteca da Fundacentro, responsável por um grande acervo de obras na área de 

segurança e saúde do trabalhador, começa a trilhar novos projetos para o quadriênio 2018-2021, 

de modo a acompanhar as novas tecnologias e tendências da Ciência da Informação, além de 

atender o leitor de forma rápida, prática e funcional. 

Leia mais 

.............................................................................................................................................................. 

TRT DA 2ª Região promoveu debates sobre futuro das bibliotecas da Justiça do Trabalho  

O TRT da 2ª Região realizou, entre os dias 19 e 21 de setembro, o 17º Encontro de Bibliotecários da 

Justiça do Trabalho – EBJUT XVII. O evento ocorreu no auditório da Escola Judicial (Ejud-2), no 10º 

andar do Fórum Ruy Barbosa, em São Paulo-SP, e reuniu bibliotecários e responsáveis pelas 

unidades de informação deste e de outros regionais, assim como do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST).  

Saiba mais sobre o que ocorreu no evento 

.............................................................................................................................................................. 

Dia Internacional do Acesso Universal à Informação reforça o poder do conhecimento público 

para a inclusão social 

O acesso universal à informação com qualidade, em meio aos desafios impostos pela 

hiperinformação do mundo digital e aos crescentes ataques às liberdades de imprensa e de 
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expressão, é um dos principais caminhos para uma sociedade mais inclusiva. Essa é uma das 

principais motivações para a celebração do Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, 

nesta sexta-feira (28), data criada por resolução da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). “Estar bem informado significa ser um cidadão 

esclarecido, crítico, capaz de fazer parte de forma ativa na vida de sua comunidade e de seu país”, 

disse em mensagem por ocasião da data a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoula.  

Leia mais 

.............................................................................................................................................................. 

 

12ª Semana de Biblioteconomia – ECA/USP 

Data: 01 a 05 de outubro de 2018 
Local: ECA/USP 
.............................................................................................................................................................. 

9ª Conferência Luso-Brasileira – Acesso Aberto 

Data: 02 a 04 de outubro de 2018 
Local: ISCTE-IUL, Lisboa  
.............................................................................................................................................................. 

I Seminário sobre Periódicos Científicos, Bibliotecas Digitais e Repositório Institucional da 

Marinha do Brasil (SEPRIM)  

Data: 4 de outubro de 2018 
Local: Auditório do Museu Naval – Rua Dom Manuel, 15 - Centro, Rio de Janeiro - RJ  
.............................................................................................................................................................. 

9° Edição do Congresso de Literatura, Quadrinhos, RPG e outras Mídias Nerds 

Data: 06 de Outubro de 2018 
Local: Rua Domingos de Morais, 1581 – Vila Mariana 
.............................................................................................................................................................. 

V Fórum Permanente de Museus Universitários 

Data: 09 a 11 de outubro de 2018 
Local: UFMG 
.............................................................................................................................................................. 

Palestra – Adolescentes e Biblioteca: uma relação a conquistar 

Data: 11 de outubro de 2018 
Local: Biblioteca de São Paulo – Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana 
.............................................................................................................................................................. 
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XI Encuentro de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de 

Iberoamérica y el Caribe 

Data: 16 a 19 de outubro de 2018 
Local: Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia 
.............................................................................................................................................................. 

Seminário: Materialidade e interpretação de manuscritos e impressos na Época Moderna – 

Pesquisas em debate 

Data: 19 e 20 de outubro de 2018 
Local: Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro – Biblioteca Central – 
Auditório Cassiano Nunes 
.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

As coleções de audiovisuais tomam proporções inimagináveis com as novas soluções tecnológicas 

para localização e acesso, refletir e avaliar sobre elas é o objetivo do livro Recursos audiovisuais: 

sua contemporaneidade na organização e representação da informação e do conhecimento. Os 

novos olhares e contribuições eficazes para o tema, é feito pelos autores a partir de uma 

interlocução dos métodos e instrumentos de representação e organização com os audiovisuais e 

são apresentadas por meio de conjunto de textos que retratam os estudos e experiências dos 

recursos audiovisuais na Ciência da Informação e seus novos e tradicionais campos de trabalho. 

Além disso, a motivação para reunir diferentes autores de diversas instituições do país em uma 

mesma obra deriva das discussões realizadas pelo Grupo de Pesquisa Organização e Representação 

da Informação e do Conhecimento de Recursos Imagéticos (ORICRI) ao longo de 2014 e 2015 com 

os alunos das graduações de Arquivologia e Biblioteconomia da Universidade Estadual de Londrina 
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(UEL), proporcionando aos alunos em aprofundar os conceitos, estratégias e metodologias que 

levassem a uma compreensão de como melhorar, assegurar e inovar uma representação e 

organização das coleções audiovisuais. Fonte:  Editora Interciência 

 

 

Este livro traz novas perspectivas ao destacar a importância da Biblioteca Nacional para o projeto 

político-cultural nacional e para o projeto de escrita da História do Brasil do século XIX. A 

biblioteca, por meio de suas rotinas e também de acontecimentos extraordinários, como a 

Exposição de História do Brasil de 1881, surge como locus decisivo para a reunião de um acervo, 

para o trabalho de pesquisa com livros e documentos e para sua disponibilização a um público, 

quer de letrados, quer de cidadãos cultos. […] Estou certa de que este livro poderá inspirar outros 

estudos sobre intelectuais, com destaque àqueles que se tornaram, privilegiadamente, mediadores 

culturais (Angela de Castro Gomes). Mais informações: ediPUCRS 
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