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EDITORIAL
Biblioteconomia é uma Profissão Feminina?
A Biblioteca de Alexandria foi a primeira biblioteca e a primeira
universidade, no sentido que conhecemos. Os eruditos
encarregados da biblioteca eram considerados os homens mais
capazes de Alexandria. Zenódoto de Éfeso foi o bibliotecário
inicial e Calímaco fez o primeiro catálogo geral dos livros.
Fazendo um “tour” pela história, vamos resgatar Hipácia (370
d.C.) – a última grande cientista de Alexandria. Hipácia estudou
matemática e astronomia. Vivia num ambiente de idéias e
filosofia. Tornou-se diretora da Academia. Era uma ilustre pagã.
Numa tarde de 415 d.C., quando regressava do Museu, foi
atacada em plena rua por uma turba de cristãos enfurecidos.
O estúpido episódio da morte de Hipácia é considerado um
marco do fim da tradição de Alexandria como centro de ciências
e cultura. Talvez a destruição da Biblioteca de Alexandria pelos
cristãos possa explicar o desaparecimento da obra de uma
mártir na luta entre a ciência antiga e a teologia cristã, e o
distanciamento das mulheres nos postos de destaque nas
ciências e na cultura, durante séculos.
O resgate de autores e obras do passado que vem sendo feito
em nossas bibliotecas, apontam e identificam as causas dos
principais preconceitos existentes no Brasil e no mundo, ao
mesmo tempo em que desmistifica a idéia dominante da
superioridade de gênero.
O Dia do Bibliotecário – 12 de março, data escolhida para
homenagear aqueles que se dedicam à guarda,tratamento e
difusão da informação, tem como Patrono, o poeta, engenheiro
civil e bibliotecário (por vocação), Manoel Bastos Tigre.

EVENTOS

Encontros com @ classe – 8 a 12 DE MARÇO
Semana de comemoração do Dia do Bibliotecário.
Informações: Tel.: 2533-3312 / crb7@br.inter.net

LEMBRETE
Para receber o ALERTA em dia atualize seu cadastro
Institucional e particular, enviando seus dados para:

apcisrj@hotmail.com

REUNIÃO DE MARÇO

Dia: 10/03/04. Local: BEMFAM - Av. Republica do Chile,
230 – 17º andar (antigo prédio BNH), Tel. 2210-2448.
Bibliotecária Anfitriã: Ana Glória.
E-MAIL apcisrj@hotmail.com.
AGENDA:
9:00 – Início da reunião (Leitura da Ata)
10:30 - Palestra: "Seleção e Avaliação de Softwares
para Bibliotecas" - Palestrante: PROF. MARCONDES
(UFF).

•

SITES

Embase - Excerpta Médica

Base de dados produzida pela Elsevier Science,
Holanda. Contém
literatura nas áreas biomédica,
médica, farmacológica e de saúde pública. O acesso é
por assinatura no endereço: http://www.embase.com
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DICA DE LEITURA
ORTEGA-GONZALES, Javier. El título en las
publicaciones cientificas. Rev. Med. IMSS 2003; 41(4) :
355-8. http://www.imss.gob.mx/
O título de um manuscrito científico, seja um artigo, uma tese,
ou qualquer outro documento de divulgação, é, com freqüência,
um aspecto pouco cuidado na redação científica.Muitas vezes,
durante um levantamento bibliográfico, um artigo é ignorado
em função de seu título pouco atraente ou mal estruturado,
mesmo que o seu conteúdo seja importante, interessante e
esteja metodologicamente correto. O artigo citado pode vir a
ser de grande utilidade na orientação de nossos usuários, uma
vez que nele são feitas algumas sugestões para a formulação de
títulos que proporcionem informação relevante para a
investigação e cumpra com os requisitos solicitados pela
maioria das revistas médicas. Os conselhos podem ser
igualmente úteis para a formulação de títulos de outros tipos de
materiais científicos.

O pagamento da anuidade em dia contribui para a oferta
de mais e melhores oportunidades de atualização e
aprimoramento profissional aos nossos associados
.Fortaleca sua associação.

CURSOS
Curso Preparatório para Concursos e Reciclagem
em Biblioteconomia
5ª. Turma
08 de março a 30 de abril de 2004
18:00 às 21:30 horas - Segunda, Quarta e Sexta-feira
Informações: DATA COOP - Tel.(021)3852-5653 ou
3852-1117 r. 26 www.datacoop.com.br,
ERA DIGITAL: ONDE ESTÁ A INFORMAÇÃO?
4º SIDJRJ
Local:TRF-2ª região - Rua Acre,80 - RJ
Período: 24 a 25 de março
Informações: GIDJ/RJ - Tels: (21) 2233.2843 /
2233.2844 http://www.gidjrj.com.br
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