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EDITORIAL
PARCERIAS
O Bibliotecário escreve pouco. Há alguns anos, a
Prof. Mara Eliane Fonseca Rodriguez, da UFF, em
palestra proferida na Academia Nacional de
Medicina para a APCIS, naquela ocasião ainda
GLIDE (Grupo de Bibliotecários em Informação e
Documentação Biomédica), sobre “o Estado da
Arte em Biblioteconomia” já levantava o problema.
Essa constatação
entretanto torna-se mais
curiosa se levarmos em conta a nossa atividade
cotidiana. Freqüentemente ajudamos outros
profissionais na elaboração de seus trabalhos e a
maior parte das vezes, o fazemos com bastante
competência.
Qual a razão então para a
baixíssima produção científica em nossa área.? Eu
apontaria entre outras, a falta de hábito de
escrever em parceria Trabalhar as idéias nascidas
na troca de experiência e colocá-las no papel;
participar mais das reuniões das associações de
classe.; explorar as impressões trocadas nos
intervalos transformando-as em produtos finais.
Algumas indagações se bem trabalhadas, podem
resultar num excelente trabalho em parceria
também de idéias. É preciso explorar essas
oportunidades.Temos que divulgar o que fazemos,
para que outros profissionais possam avaliar e
valorizar o trabalho. As abordagens podem ser
várias , o importante é deixar aflorar a nossa
criatividade, buscar idéias e transformá-las em
produção científica de tal forma que consigamos o
“status” de profissionais de alto nível de que tanto
temos consciência de sê-lo.Na prática, parodiando
uma máxima bastante divulgada no meio naval
“vale o que está escrito".

ANUIDADE
O valor da anuidade da APCIS continua o mesmo.
Existe a possibilidade de negociar um
parcelamento.

REUNIÃO DE AGOSTO

VISITA GUIADA AO CIN
“Serviços eletrônicos para Bibliotecas”
Data:11 de AGOSTO- 9 .00 às-12.00 horas
Local: CENTRO DE INFORMAÇÕES NUCLEARES
Rua General Severiano, 90 - Botafogo
Inscrições gratuitas: apcisrj@hotmail.com- ou pelo
telefone 2599-5593 (Jane/Luciana)
Vagas limitadas.-Inscreva-se já!-

PUBLICAÇÕES
A APCIS/RJ lançou durante o III ENBIB o CD
“GUIA DE BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.”
A publicação arrola informações sobre bibliotecas
da área biomédica,.com dados de localização,
horário de funcionamento, serviços oferecidos,
correio eletrônico, página na web, área de
concentração dos acervos e bibliotecária
responsável. O CD custa R$ 10,00 e pode ser
solicitado pelo e-mail apcisrj@hotmail.com

CURSOS

”MARKETING DE RELACIONAMENTO PARA
UNIDADES DE INFORMAÇÃO”
Instrutora: Bibliotecária Nadir Ferreira Alves (CIN)
Investimento: R$ 60,00 (sócios APCIS e
estudantes). R$ 80,00 (para outros bibliotecários)
Parcelamento a combinar
Carga horária: 12 horas /aula
Data: NOVEMBRO/2004
Maiores informações: 25995593(Jane/Luciana)
e-mail: apcisrj@hotmail.com

DICA DE LEITURA
Artigos de Antonio Miranda
Sobre Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Acessíveis na página WWW.antoniomiranda.com.br

Precisando de ajuda para organizar a documentação de sua Empresa?
A Data Coop tem a solução!! Projetos arquitetônicos, planejamento, seleção e organização de acervo, treinamento e
reciclagem de pessoal, higienização e embalagem de acervos, informatização, cursos via Web. Solicite demonstração à
distância do software Biblioteca Argonauta®, Linhas Biblioteca, Museu, Arquivo e Webnauta. Fale conosco:
www.datacoop.com.br e-mail: datacoop@datacoop.com.br Tel.: 55(21)38525653 / 38521117 Fax: ramal 21
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