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Dia Mundial de Luta Contra a Aids

Boa pergunta...
Bibliotecários fazem menos perguntas que outros
profissionais ou estamos na mesma média que a maioria de
profissionais de outras áreas?
Trabalhar em equipes
multidisciplinares ajuda a desenvolver a habilidade de
perguntar ou não há a menor influência? E que vantagem há,
afinal, em perguntar muito?
Coisa boa é ouvirmos uma pergunta boa e sincera sobre o que
acabamos de falar. Acaba-se achando um ângulo interessante
a explorar melhor, uma incoerência dita que precisa ser
esclarecida... Quase todo mundo está sempre louco para falar,
mas ouvir bem e perguntar bem é mais difícil e quase sempre
denota mais inteligência que afirmar.
Do ponto de vista emocional, o tom certo para as perguntas
provoca reação positiva de quem fala. Mostrar de forma clara
que discorda da opinião do outro pode ser muito bem aceito
se quem discorda fala em tom desarmado.
Vamos praticar?Que tal começar perguntando sobre o novo
papel da Associação?

Programação: Festa de confraternização
Endereço:
Faculdade de Medicina de Petrópolis e
FASE / Biblioteca Prof. Dr. Charles Alfred Esberard.
Av. Barão do Rio Branco, 1003 - Centro
25680-120 - Petrópolis - RJ

.
Informações: Telefones: 2599-5593 (HNMD) ou 22018301(depois do horário)ou pelo e-mail:
jane@apcisrj.org

Lançamento do Portal de Periódicos da UFRJ
www.portaldeperiodicos.sibi.ufrj
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No dia 27 de novembro, por ocasião da Reunião Plenária de
Diretores e Decanos, o SiBI apresentou o Portal de
Periódicos da UFRJ. O Portal oferece e amplia a divulgação
da produção de conhecimento, ricamente diversificado que a
UFRJ produz. Consultem o Portal e, por favor, verifiquem
quais as revistas que não estão
cadastradas e enviem as informações.
O e-mail para contato é dptbib@sibi.ufrj.br

Rede BIBLIOSUS.

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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