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Direitos autorais: perguntas e respostas 
 
As perguntas e respostas são referentes à live “A atuação do bibliotecário nos direitos autorais”, 
que apresentada por Eduardo Graziosi para o CRB-8 no mês passado, e que não puderam ser 
respondidas na hora. 
 
Os slides da apresentação estão disponíveis no Figshare. 
 
Quem desejar entrar em contato com palestrante, pode fazê-lo pelo formulário disponível no site 
“Mundo Bibliotecário”. 
 
Acesse as perguntas e as respostas  
 

 

¿Qué hay de los bibliotecarios en tiempos de pandemia? 
 
En 2016, Meredith Schwartz, editora en jefe del Library Journal, escribió un artículo sobre las 
habilidades que necesitarían los bibliotecarios para adaptarse a las necesidades del siglo XXI, entre 
ellas, colaboración, comunicación, buen trato con la gente, creatividad, innovación, pensamiento 
crítico, análisis de datos, flexibilidad, liderazgo, dominio de la mercadotecnia, administración de 
proyectos y manejo de tecnología.  
 
Esto fue mucho antes de que el surgimiento del COVID-19 instalara al mundo entero en una 
situación de aislamiento y medidas preventivas, además de plantear las preguntas, ¿esta lista de 
habilidades aún es relevante? ¿Cuántas de estas han aplicado las y los bibliotecarios? ¿Han tenido 
un impacto positivo en la comunidad educativa? 
 
La biblioteca y la comunidade 
 
Las bibliotecas estuvieron entre los espacios más impactados por el aislamiento mandatorio. Hoy 
en día, no sirven únicamente al propósito de prestar libros, se han vuelto espacios de desarrollo 
integral y aprendizaje alternativo. 
 
Lei a matéria completa publicada pelo Observatorio de Innovación Educativa 
...................................................................................................................................................... 

Proposta determina que bibliotecas públicas tenham acervo de literatura infantil 
 
O Projeto de Lei 621/20 determina que as bibliotecas públicas ou aquelas pertencentes a 
instituições federais – como museus, centros de documentação e memória, fundações ou órgãos 
similares – deverão organizar acervos de literatura infantil e infantojuvenil. 
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O texto em tramitação na Câmara dos Deputados determina ainda que, apenas mediante o 
cumprimento dessa condição, as bibliotecas pertencentes a instituições privadas poderão receber 
apoio financeiro ou doações de acervo pelo poder público. 
 
“Desenvolver nas crianças o gosto pela leitura é uma estratégia para melhorarmos os níveis de 
aprendizagem escolar e para nos contrapormos à tendência de crescimento do analfabetismo 
funcional”, afirmou a autora, deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ). 
 
Leia mais 
...................................................................................................................................................... 

Livro da ECI reúne estudos com foco no leitor de gêneros diversos 
 
Toda leitura, dos romances populares aos clássicos, é boa, e o contexto e a vivência de quem lê 
determinam, de forma decisiva, o sentido extraído. Essas são apenas algumas das convicções 
consolidadas ao longo da trajetória do Grupo de Pesquisa Informação e Leitura, vinculado ao 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UFMG. Formalizado no CNPq em 2007 e 
dedicado à investigação da introjeção do conhecimento por parte do leitor, o grupo acaba de 
publicar alguns de seus estudos no livro Leitor e leitura na Ciência da Informação, organizado pela 
professora Lígia Maria Moreira Dumont e editado pela Escola de Ciência da Informação (ECI) da 
UFMG. 
 
O volume reúne trabalhos de ex-orientandos de Lígia, hoje pesquisadores, bibliotecários ou 
professores em instituições pelo Brasil. Segundo a organizadora do livro, que coordena o grupo 
Informação e Leitura, os oito capítulos da obra refletem a valorização de teorias que substanciam 
a visão do foco no leitor com base nos preceitos da Ciência da Informação. “Valorizamos também 
os diálogos com teorias e metodologias diversificadas, o que tem muito a ver com a complexidade 
do objeto de estudo”, afirma Lígia. Nas pesquisas do grupo, a ciência da informação conversa com 
teorias da recepção, sociologia das representações, etnometodologias, antropologia simbólica e 
história cultural, entre outros campos disciplinares. 
 
Os autores tratam da experiência de grupos de leitores diversos, como amantes das histórias em 
quadrinhos, universitários que buscam conhecimento acadêmico e profissional, adolescentes 
beneficiados pela mediação da biblioteca da escola, crianças em situação de risco e 
frequentadores de bibliotecas públicas de Belo Horizonte e do Vale do Jequitinhonha. 
 
Leia a matéria completa publicada pela UFMG. 
...................................................................................................................................................... 

Novo site trata da Literatura Brasileira no século XXI 
 
No mês dedicado à leitura e literatura, o site Literatura Brasileira no XXI, realizado em parceria pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por meio da atuação do curso de Letras da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) – Campus Guarulhos, e a SP Leituras – Associação 
Paulista de Bibliotecas e Leitura, entra no ar. O conteúdo traz um cardápio variado de textos, 
dissertações, críticas, entrevistas e podcasts sobre o tema, tendo como base o acervo de obras 
contemporâneas e as programações culturais da Biblioteca de São Paulo (BSP) e da Biblioteca 
Parque Villa-Lobos (BVL). A BSP e a BVL são instituições da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela Organização SP Leituras, eleita pelo 
segundo ano consecutivo como uma das melhores ONGs do Brasil. 
 
O projeto contempla ainda um conjunto diferenciado de obras sobre Literatura Brasileira 
Contemporânea no século XXI disponíveis na BSP e na BVL, além de ações de mediação e formação, 

https://www.camara.leg.br/deputados/204459
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como oficinas de criação e crítica, em parceria com as equipes das bibliotecas integrantes do SisEB 
– Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. Em razão do Dia da Leitura e da Literatura, 
comemorado em 12 de outubro, o site inclui, em sua estreia, conteúdos relacionados com os 
temas “Literatura Esporte Clube”, “Mulheres na Literatura” e “Literatura pode ser cura?”. 
 
“Esperamos, com este projeto, contribuir para dar o destaque que a Literatura Brasileira 
Contemporânea, que é de altíssima qualidade e enorme diversidade – de autores, de temas, de 
formas e de gênero – merece”, diz Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras. 
 
Leia a matéria completa publicada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
 

 

A Comissão de Divulgação, do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região, vem atualizando 

diariamente a seção de Eventos do site institucional e as demais redes sociais, como Twitter, 

Instagram e Facebook com divulgação de lives e webconferências oferecidas por diversas 

instituições e profissionais. Para ficar por dentro desses eventos favor consultar a seguinte página 

Eventos. 

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

As marcas da proveniência e a cultura material 
 
Data: 1 a 29 de outubro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 

Lives da BN | “Personagens da BN: Ramiz Galvão, o Bibliotecário Perfeito” 
 
Data: 22 de outubro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 
 
Acesso Aberto nas Bibliotecas Universitárias e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 
 
Data: 23 de outubro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 

1ª Jornada de Literatura & Cultura promovendo inclusão e diversidade 
 
Data: 26 a 29 de outubro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 
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Preserva.Me 
 
Data: 26 a 30 de outubro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 
 
XIV CODAIP – Congresso de Direito de Autor e Interesse Público 
 
Data: 3 a 6 de novembro de 2020 
 
Mais informações  
...................................................................................................................................................... 

XVI Colóquio Habermas e VII Colóquio de Filosofia da informação 
 
Data: 17 a 19 de novembro de 2020 
 
Mais informações  
...................................................................................................................................................... 

II Encontro História do Livro na Biblioteconomia 
 
Data: 17, 19 e 26 de novembro de 2020 
 
Mais informações 
...................................................................................................................................................... 

Simpósio Internacional de Arquivos 
 
Data: 5 a 13 de dezembro de 2020 
 
Mais informações  
 
...................................................................................................................................................... 

Digitalização & Preservação de Fontes Primárias 
 
Data: 15 de novembro de 2020 
 
Mais informações 
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Este diretório nasceu da necessidade se reunir ao mesmo tempo todos os títulos de periódicos da 
área da Biblioteconomia, pois como editor de um periódico da área e especialista em indexação, 
muitos editores solicitavam informações em como obter títulos da área para submeterem seus 
trabalhos. O diretório possui num total 81 periódicos, sendo que 48 deles são nacionais, e 33 são 
estrangeiros. Não chegamos a coletar todos os títulos no mundo, mas os títulos importantes e 
reconhecidos na área. Na tabela dos continentes, não está incluído o Brasil, mais a soma da 
quantidade de títulos brasileiros ultrapassa quase o dobro da quantidade existente nos demais 
continentes. Na estrutura da publicação, incluímos três índices para localização rápida por ordem 
de títulos, instituições e editores. 
 

http://revista.ibict.br/ciinf/issue/view/284
http://revista.ibict.br/ciinf/issue/view/284
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O Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação – TOI, é iniciativa do Grupo 
de Pesquisa “Observatório do Mercado de Trabalho em Informação e Documentação (OMTID) – 
CNPq” da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Seu principal foco está 
em reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área da Ciência da Informação: 
Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, e afins, com objetivo de promover a reflexão e o 
diálogo em torno de temas relevantes para a sociedade da informação: Gestão da Informação e do 
Conhecimento, Tecnologia e Sistemas de Informação, Biblioteca Digital, Conservação e Preservação 
de Acervo, Curadoria Digital, Ética da Informação, Humanidades Digitais, Recuperação e 
Organização da Informação e do conhecimento, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Internet 
das Coisas IoT, Cultura Computacional, Mercado de Trabalho do Profissional da Informação. Entre 
seus principais objetivos destacamos promover o debate sobre os temas centrais do Congresso e 
contribuir para a integração entre o meio acadêmico, as comunidades profissionais e o setor 
produtivo, ampliando o interesse pela pesquisa, pelo compartilhamento de informação e 
conhecimento bem como divulgar práticas inovadoras no campo da Ciência da Informação. 
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