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Todos juntos!
Uma das características de nossa profissão é o isolamento, pois a verdade é que temos apenas um, ou uns poucos
bibliotecários por instituição. Nestas circunstâncias é difícil sentir-se parte de um grupo, não é? É para ultrapassar esta
sensação de isolamento, para aproximar os colegas, que servem as associações. Mas há outro problema: todos
querem aproximar-se, mas a tendência atual é a de não querer locomover-se para encontros. Ai, ai, ai olha a coisa se
complicando. Mas a APCIS está enfrentando estas duas facetas, trabalhando nas duas frentes – procurando
atividades que unam, ortaleçam o grupo, e ao mesmo tempo permitam aos bibliotecários participarem virtualmente,
com o uso das redes sociais, sem sairem de suas bibliotecas.
Procurar as atividades certas já é outro nó. Simplesmente não queremos invadir as áreas dos outros – do CRB, do
Sindicato, das Escolas. Eles têm seu papel bem definido. O nosso foi bem discutido e é o seguinte: O que fazemos é
incentivar a criatividade, a comunicação, a tenacidade, a independência de atitudes, ressaltando nosso papel nas
instituições onde estamos inseridos.
Assuntos do nosso cotidiano são debatidos aqui de forma prática. Ajudamos os colegas a interagirem uns com os
outros em busca de soluções para os nossos problemas. Além disso, procuramos dar a todos oportunidade de
trazerem a sua colaboração ou sanarem as dúvidas. Promovemos cursos e debates de temas que respondam às
demandas do mundo contemporâneo.
Apareça – o isolamento só termina se você se sentir parte deste grupo. Suas visitas a nosso site, Twitter, Facebook e
seus comentários ao Alerta são sua presença. Nós da APCIS estamos fazendo nossa parte.
Não gostaríamos que faltasse justamente você!
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Capacitando capacitadores: ferramentas para o instrutor de competências informacionais
Ementa:
Acesse: http://www.apcisrj.org
Carga:
16horas/aula
Data & Horário: sábados, dias 30/04/2011 e 07/05/2011, das 08 às 17.00 horas
(com intervalo de 1 hora p/almoço)
Endereço:
UniverCidade - Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca)
Preço:
Associados R$ 80,00 (individuais ou institucionais)
Não associados - R$160,00 por pessoa
(desconto para+ 3 inscritos mesma empresa)
Estudantes
- R$ 45,00 (4 vagas apenas)
Inscrição:
Fatima Lopes - 8738-1887 - E-mail: fatima@apcisrj.org
As inscrições deverão ser confirmadas pelo e-mail.
Depósito:
APCIS/RJ - CNPJ 00-642.979/0001.00
Caixa Econômica Federal - Agência 1624 - Conta: 790863-6 - Código da operação: 003

Novidade:
Estamos começando um perfil no Facebook: Apcisrj
E o que postamos por lá, vale uma visita. Confira!

Bookshelf
A Bookshelf do PubMed está de cara nova, com novo design e ferramentas mais rápidas de acesso. Confira as
novidades desta importante e rica fonte de recursos do NCBI em: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/browse/)

Pesquisadora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Sonia Vasconcelos, alerta para a importância e a
complexidade do tema plágio acadêmico.
Leia mais... http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/noticia/index.php?id=24410
Não deixe de ler: http://doraexlibris.wordpress.com/2011/03/31/a-biblioteconomia-so-me-constrange/

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

