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Feliz 2007
O ano é novo, tudo começa outra vez. Vale a pena relembrar
alguns caminhos que começamos a trilhar ou a traçar em
2006 e que pretendemos reforçar este ano.
Redefinimos o papel da APCIS frente ao novo entorno
tecnológico. Agora vamos trabalhar fortemente na integração
das pessoas. Assim, os esforços para aumentar a comunicação
entre os participantes da associação vão substituir os
trabalhos técnicos cooperativos. Nossa meta é obter mais
resultados práticos com menos trabalho para os associados.
Para começar, promovemos o workshop “Organize seu Dia”
onde a experiência de cada um foi acrescentada ao
conhecimento do grupo. Pensamos trabalhar outros temas
práticos.
Vamos evitar duplicações. Onde houver espaço para
cooperação, seguiremos trabalhando em conjunto com o
Sindicato e o CRB. Por exemplo, em 2006, somamos
esforços com o Sindicato, que chamou as novas gerações para
conhecer melhor o trabalho das entidades de classe. Houve
troca de idéias com estudantes de Biblioteconomia em todas
as universidades.
Queremos que a APCIS continue sendo um espaço para a
difusão de boas idéias e de boa práxis. Vamos continuar com
as narrativas de experiências, como os relatos e as palestras
sobre aspectos profissionais.
As reuniões mensais serão mantidas, com perseverança, para
continuar dando seu principal resultado – mais troca. Porque
o tempo de espera ao início dos trabalhos e os intervalos para
café continuarão servindo para que as pessoas troquem dicas
e se aproximem. E com descontração fica mais fácil
conseguir colaboração.

Aqui,o grupo preparando-se para a viagem

Oração com frade franciscano no LNCC
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Programação: 9:00 – Abertura / 10:00 – Palestra:
"Chega de Papel":a vanguarda da era digital: um relato
de experiência. Célia Maria Gomes Maia UFRJ/Museu Nacional e Renzo Faccion Nocito Colégio Pedro II
Endereço:

BEMFAM – Bem-Estar Familiar no Brasil
Auditório do CEFEL
Av. República do Chile, 230/17 andar.
Informações: apcisrj@hotmail.com-

ou pelo telefone 2599-5593 (Jane).

Por fim, o ponto alto do programa 2007 será o 4º. Encontro,
em Petrópolis, em agosto. A difusão de boas idéias virá aliada
ao charme da cidade, não é perfeito?
Coloque as atividades da APCIS em sua agenda em 2007.
Sua presença vai ser muito bem-vinda

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
DIRETORIA APCISRJ
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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