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Editorial

Sempre que uma associação muda de mãos aparece a necessidade de uma tremenda
transferência de conhecimentos tácitos. Porisso, 2010 foi um destes anos de mudanças
drásticas, com a eleição, em maio, de uma nova Diretoria para a APCIS/RJ seguida de um
período de imersão e aprendizado dos meandros envolvidos na gestão de uma entidade de
classe. Leva-se um tempo para introjetar os conhecimentos e colocá-los em prática por
nossas próprias pernas e no rumo que escolhermos! Com isto, não foi possível realizar tantas
atividades como gostaríamos, mas a programação deve ser retomada já no início de 2011 e
esperamos que seja animada.

Roda
de
Conversa

R od a d e c on v er s a : mu l ta s
A APCIS promove uma discussão aberta sobre multas, agora no meio de fevereiro, para abrir
as atividades de 2011. Vamos abordar este tema controverso, saido do nosso dia-a-dia, para
esquentar o embate de idéias que podem vir a gerar soluções para aprimorar a prática em
nossas bibliotecas.
De quebra, vamos aproveitar para praticar algumas noções de controle de reuniões aprendidas
no curso da APCIS "Como falar em Público", de novembro passado.
Quer participar? Vá pensando aí e venha aquecer a polêmica
Data: 9 de fevereiro, quarta-feira, 9:00 horas
Local: Maternidade Escola da UFRJ - Biblioteca,
Rua das Laranjeiras 180 - perto do Túnel Santa Bárbara.
Quer ler um pouco sobre multas?
O artigo "Remando contra a maré" em http://papeandomktg.blogspot.com/
inclui ao final vários sites sobre o assunto.

Leia
e
Veja

XXIV CBBD - Maceió, Alagoas, 7-10 agosto 2011
O tema é "Sistemas de informação, multiculturalidade e inclusão social"
Versão preliminar da página do XXIV CBBD está no ar: http://febab.org.br/XXIV_CBBD/
Seminário discute o desempenho dos periódicos brasileiros no JCR 2009.
http://espacio.bvsalud.org/boletim.php?articleId=11162246201048
O seminário foi motivado pelos resultados publicados em 17 de junho de 2010 pela
Thomson Reuters, no índice bibliométrico Journal Citation Reports (JCR) versão 2009,
uma das referências internacionais para a medida do desempenho de periódicos
científicos.
Programa do II Encontro de Estudos e Pesquisas em Catalogação – EEPC
Veja o Registro Audiovisual no suplemento do Vol. 15, n.3 Perspectivas em Ci.Inf.
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/issue/current
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