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Manter a curiosidade em alta pode gerar novas oportunidades!
Você se considera um bibliotecário antenado? Consegue acompanhar as novidades da área
e refletir sobre a prática? Buscar o novo deve ser um exercício constante do profissional que
pretende aproveitar as oportunidades do mercado que se transforma a todo instante.
Nesse mês em que comemoramos o Dia do Bibliotecário, dois eventos nos lembram de como
é importante se atualizar: Conversas a Mesa sobre Catalogação no dia 04/03 e Valorização
Profissional no dia 12/03. As duas atividades estão com inscrições esgotadas. Bom sinal não é
mesmo?
Fique ligado na nossa programação e participe dos cursos que serão divulgados durante o
ano!
A APCIS PARABENIZA TODOS OS COLEGAS PELO DIA DO BIBLIOTECÁRIO!

Lembrete
Você, que se afiliou à APCIS para participar da sexta edição do ENBIB em 2012 ou
algum curso depois disto, lembrou-se de pagar a anuidade de 2013? Nós não mandamos
boletos de cobrança. Faça contato conosco.
Quer afiliar-se? Veja todos os detalhes em: http://www.apcisrj.org/afiliacaoregras.aspx

Introdução à RDA: um guia básico
Uma nova sigla surgiu no mundo da informação: RDA, que significa Resource Description and
Access. Em português, Recursos: Descrição e Acesso. Trata- se da norma de catalogação
que veio substituir o Código de catalogação anglo- americano, ou seja, as Anglo-American
cataloguing rules (AACR2), que não serão mais atualizadas. Este livro é aquilo que diz o título:
uma introdução. Aqui não serão encontradas as instruções da norma, mas um texto básico,
destinado a possibilitar ao leitor a compreensão dos motivos que levaram ao abandono das
AACR2 e ao desenvolvimento de novas regras capazes de atender às necessidades criadas
pela multiplicação de novas formas de produção e comunicação de informações. Aqui também
se encontram explicações sobre a fundamentação teórica em que se baseia a norma RDA.
Mais informações: http://www.briquetdelemos.com.br/introduc-o-a-rda-um-guia-basico.html

Chamada de Trabalho para o XXV CBBD – 2013
Tema central: Bibliotecas, Informação, Usuários – Abordagens de transformação para a
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Prazos para envio dos trabalhos completos: até 30
de março de 2013.
Mais informações: http://xxvcbbd.febab.org.br

Cursos APCISRJ
Este ano teremos cursos sobre Liderança, com Raphael Guzman em abril;
Desenvolvimento de coleções, com Dolores Perez no segundo semestre e outros.
Aguarde detalhes, acompanhe pelo portal:
http://www.apcisrj.org

Datas da Saúde

Diretoria

08.03 - Dia Internacional da Mulher!
08.03 - Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 - Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1ª. Tesoureira: Maria
Martha Magno Calheiros; 2ª. Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1ª. Secretária: Fatima Lopes
Santos; 2ª. Secretária: Antonia Carmélia Brito; Assessoria Técnica: Celia Maria Lobo Mendes de
Barros; Assessoria de Relações Públicas: Célia Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana Glória
Pires, Wanda Latmann Weltman, Olimpia Vale de Resende.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

