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Há esvaziamento do movimento associativo?
O CFB nos enviou um boletim com a proposta, que foi discutida durante o último CBBD, em Maceió.
A proposição de um “Pacto pela Biblioteconomia Brasileira” se dá na medida em que a profissão
encontra-se diante de uma série de riscos, que vão desde a ameaça de desregulamentação até a
redução de exigência de nível superior para sua formação.
O esvaziamento do movimento associativo, a decorrente incapacidade de aglutinação e sua menor
representatividade do conjunto dos bibliotecários estiveram entre os pontos levantados durante a
discussão. O tema é importante e merece ser discutido agora, para não chorarmos depois sobre o leite
derramado.
A APCIS, como um desses movimentos associativos, ressente-se há anos desta queda de
interesse dos colegas em seu movimento associativo. Há anos discutimos suas causas, mas nunca nos
acomodamos. Buscamos insistentemente possíveis estratégias para manter os laços. Analisamos as
tendências gerais da sociedade, como as mudanças tecnológicas que levam os bibliotecários de hoje a
preferirem atividades via Internet. Analisamos as mudanças laborais, que diminuiram equipes e já não
permitem a mesma mobilidade de antes para frequentar reuniões presenciais.
Este ano, mesmo, levantamos o tema sob dois diferentes prismas, nos editoriais de abril e de
maio. Agora, com a convocação do CFB, vamos dar ainda mais ênfase à chamada: aproxime-se da
APCIS, virtualmente ou presencialmente, opine, critique, mas junte-se a nós.
Somos apenas um dos elos, mas teremos clara contribuição a dar a este movimento geral de
revitalização da profissão.

Palestra
na
UNIRIO

O LIVRE ACESSO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA EM DOENÇAS
NEGLIGENCIADAS: Um estudo exploratório
com Ilma Noronha (ICICT/Fiocruz)
Você está convidado para esta palestra, dentro do calendário de atividades da APCIS/RJ
Também no programa: Portal do Conhecimento: um estímulo à saúde da sua biblioteca Apresentação
de Henrique Kelmer, da Contempory.
Data e horário: quarta-feira, 14 de setembro 2011, das 9 às 12 horas
Local: UNIRIO, Biblioteca Central - Sala de Multimidia – Av. Pasteur, 436/ 2º.andar – Urca – Rio
Inscrições gratuitas: fatima@apcisrj.org

Leia

Não perca!

130 livros de Rede Social e Marketing Digital
http://codeorama.tumblr.com/post/5323787698/rede-social-e-marketing-digital
Entre eles:
Como escrever para a web, de Guillermo Franco;
O que é o virtual? De Pierre Lévy e
O marketing depois de amanhã, de Ricardo Cavallini.

Odonto Ciência
O periódico Revista Odonto Ciência (Online) é o mais novo título da Coleção SciELO Brasil.
www.scielo.br/roc
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VI Semana de Biblioteconomia da ECA/USP
26 a 30 de setembro 2011
Evento realizado anualmente por alunos do Departamento de Biblioteconomia e
Documentação, que objetiva promover discussões sobre o curso e áreas relacionadas, além
de divulgar novas ideias e formas de atuação para o profissional deste campo de estudo. Tem
como tema “Propriedade intelectual, acesso e direitos autorais na sociedade da informação” .
Atenção: inclui novamente o biblio.lab que foi inspirado no projeto TED
http://www.cabieca.com.br/semanabiblio/?page_id=7

Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação26 a 28 de setembro de 2011
Identidade, contrastes e perspectivas de interlocução. Organizado pelo PPGI/UFF.
A programação está disponivel em http://www.mcbusiness.com.br/uff

30º Painel de Biblioteconomia
em Santa Catarina

V Encontro de Arquivos Científicos
27 a 30 de setembro de 2011
A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) e o Museu de Astronomia e Ciência Afins (Mast)
promovem o evento que tem como tema central as políticas de aquisição e a preservação de
acervos em universidades e instituições de pesquisa. Inscrições Abertas
Informações: 21 3289 4653, arquivos.cientificos@rb.gov.br e
http://www.aab.org.br/v_encontro_2011/

30º Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina
7 e 8 de outubro de 2011
"A Comunicação Científica e os Profissionais da Informação: a produção científica e a
educação continuada". <http://paineldebiblioteconomia2011.wordpress.com/about/ >

2ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto
24 e 25 de novembro 2011 – Rio de Janeiro
Local: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Rio de Janeiro Inscrições grátis
A conferência pretende reunir as comunidades brasileiras e portuguesas que desenvolvem
atividades (pesquisa, desenvolvimento, gestão de serviços, definição de políticas, etc.)
relacionadas com o acesso aberto ao conhecimento científico.
http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2011/confoa2

Atualize-se

MARC21 cursos de extensão, da PUC-Rio
19/09/2011 a 06/01/2012 --Matrículas abertas :

totalmente a distância

Profissionais de instituições filiadas à APCIS têm desconto na inscrição

MARC21 - Formato Bibliográfico
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?cOferec=6018
Tem como objetivo subsidiar os alunos na aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para utilização
dos campos e sub-campos mais utilizados do formato MARC21 na catalogação de livros, periódicos e
outros materiais.
MARC21 - Formato Autoridade
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?cOferec=6021
Tem como objetivo proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos básicos para a
utilização deste formato na codificação de registros de autoridade.

Datas
da
Saúde

01.09 - Dia do Profissional de
Educação Física. Data instituída pela Lei
nº 11.342, de 18/8/2006.

- Dia do Biólogo
05.09 - Dia Nacional de
03.09

Conscientização e Divulgação da
Fibrose Cística

05.09

- Dia do Oficial de Farmácia -

Data instituída pela Lei nº 5.157/1966

08.09

- Dia Nacional de Luta por

- Dia Mundial da Raiva 09.09
Veterinário

08.09

- Dia do

10.09 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
(Instituída pela OMS)
16.09 - Dia Internacional para a Prevervação da
Camada de Ôzonio
21.09 - Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora
de Deficiência. Data instituída pela Lei nº 11.133.
25.09

- Dia Mundial do Coração

Medicamento

27.09 - Dia Nacional da Doação de Órgãos
(instituído pela Lei nº 11.584/2007)

Patrocínio

Diretoria

Presidente: Sandra Rocha Suzano Benigno; Vice-Presidente: Thais Vieira; 1a Tesoureira: Maria
Martha Magno Calheiros; 2a Tesoureira: Carla Lucia Gama; 1a Secretária: Fátima Lopes Santos; 2a
Secretária: Antonia Carmelia Brito; Assessoria Técnica – Célia Maria Lobo Mendes de Barros;
Assessoria de
Relações Públicas: Célia Maria Gomes Maia; Conselho Fiscal: Ana Glória Pires,
Wanda Latmann Weltman, Olimpia Vale de Resende.

Caso deseje cancelar o recebimento de nossos e-mails informativos, mande um e-mail para: fatima@apcisrj.org

