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IMAGEM
Recentemente li referências elogiosas a nós, bibliotecários, em dois artigos publicados pelos escritores
Ignácio de Loyola Brandão e Zuenir Ventura, que estiveram visitando bibliotecas públicas do interior do
estado de São Paulo.
Fiquei pensando - estes dois estão falando de funcionários públicos, condição da maioria dos
bibliotecários. Isto me leva a pedir emprestado umas idéias do chileno Agustín Squella, publicadas em O
Globo de 3 de julho, que diz que para os funcionários terem boa imagem está implícito que conheçam e
apreciem a função pública e que a desempenhem com eficiência. Ele deixa implícito também que
espera-se que os funcionários reúnam as condições e se mostrem à altura das exigências dos cargos
que ocupam.
Suponho que as bibliotecárias paulistas que foram elogiadas pelos escritores preencham este perfil traçado
por Squella. Penso que sua boa imagem é advinda da percepção de bom desempenho. Os bons exemplos
estão aí para serem seguidos. Vamos lá? Precisamos contar com mais e mais bibliotecários assim.
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Workshop em julho de 2011
APCIS/RJ vai repensar seu marketing. Vai repensar tudo, desde pesquisa de opinião até como atrair
voluntários para o trabalho de grupo.
Uma associação de bibliotecários tem que se perguntar com coragem a que propósito serve e a APCIS
rediscutirá também seu foco.
Para não ouvir mais comentários do tipo: “Não soube”; “Nem ouvi falar”; “Quando foi isso?”; “Vocês nem me
avisaram!” a comunicação entrará na pauta. Alerta, site, Twitter, Facebook, buzz, mala direta, pressreleases,
tudo, enfim.
O formato abrange uma parte teórica inicial e muita discussão em grupo. Embora esteja sendo pensado
para avaliar situações reais da APCIS, ele será aberto à participação de outros interessados. *
Local: UniverCidade, Estação do Metrô Carioca
Datas: dois últimos sábados 23 e 30 de julho
Horário; 8 às 17 horas
Moderadora: Gilda Queiroz.

* Inscrições gratuitas

Visite-nos no:

com carmelia@apcisrj.org ou carmeliabrito@gmail.com

Veja o tipo de notícias que incluimos no Facebook: Apcisrj
--- Video: O que é Open Access? | Blog do Kuramoto
kuramoto.wordpress.com
--- #biblioteca y bibliotecarios argentinos en Twitter
El próximo 10 de Agosto de 2011 se realizará la 3ra. edición de la experiencia #biblioteca
--- Escreva bem ou pereça -Cursos e serviços ajudam pesquisadores a redigir um bom trabalho científico
Fabrício Marques http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4392&bd=1&pg=1&lg
revistapesquisa.fapesp.br
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Curso sobre Direitos Autorais na FGV
Curso com Pedro Paranaguá e Sergio Branco abordará questões tradicionais de Direito Autoral, tratando
também, de forma inovadora, de diversos temas atuais e poucas vezes explorados em cursos tradicionais.
Para obter detalhes, acesse: http://www5.fgv.br/fgvonline/InternaInternaCurso.aspx?prod_cd=DAUTEAD_00

Edições de 2011 de revistas brasileiras

suas
leituras

RDBCI - Veja no vol.8, n.2, entre outros assuntos, artigo sobre estudos dos usuários , desde a origem.
http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/sbu_rci

Datagramazero.
Acabou de sair o número de junho 2011 desta revista, que tem como editores
Aldo de Albuquerque Barreto e G. L. de Souza (IASI) http://www.dgz.org.br/jun11/F_I_art.htm

As 20 competências críticas dos gerentes
Coloque este cartaz colorido ao lado de sua mesa, para lembrar-se sempre das 20 competências mais
críticas para qualquer profissional. Delas dependem 80% dos resultados da boa administração.

Peça o cartaz
Datas
da
Saúde

Você quer a cópia deste arquivo? Peça por email a gilda@apcisrj.org

10.07 - Dia da Saúde Ocular
11.07 - Dia Mundial da População
13.07 - Dia do Engenheiro de Saneamento

13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
27.07 - Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do
Trabalho
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Diretoria
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