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OUTUBRO 2006
REUNIÃO DE 11 DE OUTUBRO
SE AS COISAS MUDAM, MUDEMOS NÓS
...e o tempo rodou num instante, na rodas do meu coração...
Bibliotecários do mundo inteiro se perguntam qual o papel da
profissão na “era do Google”. Da mesma forma, uma
associação de bibliotecários como a nossa se pergunta de
tempos em tempos sobre seu novo papel. Mudamos, nos
adaptamos a novas condições e lá vêm outras tecnologias e
outras situações sociais e tudo tem que ser repensado.
Estamos mais uma vez em um momento destes, diante de
uma nova conjuntura. As funções cooperativas de antes
estão se esvaziando gradativamente. Os portais vão
ocupando o espaço que antes era dos guias de bibliotecas,
enquanto os “sites” de periódicos vão substituindo os
catálogos coletivos. É bem verdade que o guia e o catálogo
coletivo da APCIS ainda têm bastante uso. Mesmo assim, é
hora de buscar um novo foco para a associação.
Para pensar num novo perfil, não se pode apenas ver novos
nichos atrativos. É preciso pensar na vocação da instituição,
para não sair por aí ocupando espaços que são de outros.
Não é um exercício intelectual fácil, mas não vamos fugir
dele. E aqui vai nossa primeira proposta, para abrir o debate
entre a categoria. Para nós, a prioridade do momento deve
ser a interação entre os profissionais da área. Devemos
orientar nossas ações para facilitar contatos, para intensificar
o encontro entre pessoas, com presenças ou virtualmente, de
modo a fazê-las crescer profissionalmente. Nossas ações
devem ampliar o universo de colegas envolvidos, mas é
preciso levar em consideração também que as novas
situações de emprego já não permitem que os colegas
absorvam tanto trabalho voluntário como antes.
Como vamos fazer isto? Isto já é outra história. É onde
entram vocês, para nos darem idéias, para dizerem o que
anda em suas cabeças. Alguém aí quer dar algum palpite?

Programação: 9:00 – Reunião mensal
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)

EVENTOS
IX PEC - Programa de Educação Continuada
" A Inclusão Profissional de Portadores de
Necessidades Especiais: Projeto de gerenciamento
Eletrônico de Documentos da PETROBRÁS".
Palestrante: Profª. Marilucia Pinheiro, Bibliotecária e
Arquivista.
Informações:CRB/7 - 2533-3312 / crb7@crb7.org.br
URL: http://www.crb7.org.br/home.asp
IV Workshop:presente e futuro da Biblioteconomia,
Ciência da Informação e as Novas Tecnologias - ABMG
Informações:
http://www.abmg.org.br/site/modules/content/index.php?id=26

Informações no site: http://www.snbu2006.ufba.br/

A APCIS/RJ
PARABENIZA O CRB-7 PELOS SEUS 40 ANOS.

Jane
Comente o editorial: E-mail to: Jane@apcisrj.org

ATUALIZE-SE
REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO.
FEBAB V.2, N.1, 2006. < http://143.106.108.58/seer/ojs/ojs/index.php >

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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