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Projeto “Cuida de Mim”

AUniversidade Estadual de Feira de Santana, em parceria
com a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de
Educação, de Cultura, Esporte e Lazer, Serviços Públicos
e Comunicação; a Arquidiocese de Feira de Santana; a
Academia Feirense de Letras; o SESC; o SESI; a DIREC 2;
e com o apoio de escolas particulares, editoras, entidades
filantrópicas e profissionais liberais, realiza a I Feira do
Livro de Feira de Santana.
O evento garante às pessoas o acesso à informação,
permitindo ao leitor o contato com o mundo mágico da
leitura, valorizando a cultura regional e proporcionando o
entretenimento e o lazer. Essa iniciativa mostra o esforço
dessas instituições em aproximar a população feirense do
livro e da cultura, através do incentivo à leitura e da disse-
minação de manifestações culturais.
A I Feira do Livro de Feira de Santana acontece nos dias 30
e 31 de maio e 1º de junho, na Praça da Matriz.Aopção em
realizar o evento em um espaço público é o diferencial
dessa Feira em relação a outras já ocorridas no Estado. O
interesse dos organizadores é que a Feira atinja um públi-
co diversificado, sem fazer distinção de idade, credo,
formação intelectual e sem preconceito social.
Aprogramação está bastante atrativa, além de exposições
de livros por editoras e distribuidoras, acontecem ativida-
des lúdicas de incentivo à leitura, oficinas, apresentações
artístico-culturais e lançamento de livros.
O objetivo geral da Feira é mobilizar a comunidade feiren-
se para a importância da leitura como elemento facilitador
da compreensão do mundo e da participação de cada ser
na construção coletiva da cidadania.

I Feira do Livro
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“Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo
são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas”.

Mário Quintana
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Biblioteca, Café & Arte é um
pro je to o rgan izado pe la
Biblioteca Central que tem como
finalidade

bem como divulgar e
valorizar os artistas da região. O

e v e n t o
acontece mensalmente no Hall da
B i b l i o t e c a C e n t r a l , c o m
apresentações artístico-culturais
acompanhadas de um delicioso
café, sendo oferecidos aos
usuários momentos agradáveis e

de relaxamento. É importante salientar que a Biblioteca
deve ser um espaço de informação, cultura e lazer.
A BCJC, em parceria com o Café Sobesa e a empresa
Da Hora Alimentos, promoveu em março, deste ano,
mais um evento do Projeto
Biblioteca, Café & Arte, no qual
tivemos a oportunidade de ouvir
a apresentação do
Coral da UEFS e do Sr. Mello e
violão, além de sorteio de livros.
A próxima edição do projeto está
prevista para o mês de junho. Não fique fora dessa.
Venha prestigiá-lo!

garantir uma maior
aproximação do usuário com a
biblioteca,

belíssima

A Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade
Galvão (BSMG) possui documentos preciosos, em forma
de manuscritos antigos, datados do século XVII ao XX,
que foram doados pelo Monsenhor Renato de Andrade
Galvão, ainda em vida, para serem incorporados ao
acervo. Dentre eles, merecem destaque: Cartas de
Alforria; Carta Imperial; Cartas Pessoais; Certidões;
Declarações; Queixa-crime; Caderno de Memórias de Dr.
Remédios Monteiro; e Caderno de Miscelânia de Dra.
Maria Eugênia Azevedo. A BSMG, em parceria com o
Museu Casa do Sertão e Núcleo de Estudo do Manuscrito
do DLET, realizou, nos meses de março e abril de 2008, a
exposição “A Escrita na História”. Neste evento, houve a
realização da palestra “A Importância dos Documentos
Manuscritos para os Estudos Históricos e Filológicos” e do
Mini-curso “Estudo de Documentos Manuscritos”, minis-
trado pela Profª Dra. Rita de Cássia Queiroz, tendo como
principal finalidade a divulgação do acervo de manuscritos
da BSMG, através dos quais, pode-se conhecer a história
existente nas páginas amareladas e danificadas pelo
tempo e também pela degradação humana.
A BSMG tenta preservar esse acervo utilizando novas
tecnologias, como a digitalização, o que proporciona aos
seus usuários um amplo acesso a esses documentos sem
que os mesmos sejam manuseados e se degradem ainda
mais.
Temos que conscientizar as pessoas sobre a necessidade
da preservação do nosso passado para construirmos, com
fundamento, o nosso futuro.

Exposição “ A Escrita na História”

Ao completar 1 ano na Direção do Sistema
Integrado de Bibliotecas (SISBI-UEFS),
estamos editando mais um número do BC
Informa, que é um veículo divulgador das
atividades e inovações desenvolvidas pelo
SISBI e disseminador da informação à
comunidade universitária.
Neste número, destacamos como grande
acontecimento a I Feira do Livro de Feira de
Santana, evento para promoção do
livro e incentivo à leitura, oferecido à sociedade
feirense e região. Além disso, divulgamos a Lei
de Direito Autoral, como forma de alertar e
conscientizar a comunidade acadêmica quanto
a reprodução ilegal de livros. O BC Informa traz,
ainda, matérias sobre projetos realizados e
informações quanto ao acervo, com destaque
para a Avaliação Qualitativa do Acervo,
processo que vai ser realizado com a
par t ic ipação de toda a comunidade
universitária.

relevante

BIBLIOTECA CENTRAL JULIETA CARTEADO
Av. Universitária, s/n - Campus Universitário
CEP: 44.031-460 - Feira de Santana-BA
TEL: (75)3224-8003/8004
Home Page: http://bibuefs.uefs.br/
E-mail: bcuefs@uefs.br

Projeto Biblioteca, Café & Arte

Hall da BCJC

Hall da BCJC

Hall da BCJC

Hall da BCJC
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Projeto de Apoio às Bibliotecas da Rede
Estadual e Municipal

Com a crescente procura de pessoas junto a Biblioteca Central para obterem infor-
mações sobre organização e funcionamento de bibliotecas, a BCJC promove o
Curso de Auxiliar de Bibliotecas, agora incorporado ao Projeto de Apoio às
Bibliotecas da rede Estadual e Municipal, que tem como finalidade dar suporte às
bibliotecas das escolas públicas, no que se refere a conhecimentos gerais de biblio-
tecas, organização de acervos, serviços disponibilizados para os usuários e indica-
ção de softwares gratuitos para informatização da
biblioteca. O curso de Auxiliar de Bibliotecas aconte-
ce anualmente, na BCJC, e é oferecido gratuitamen-

te para toda comunidade interna e externa, com
carga horária de 16 h, normalmente são oferecidas 30 vagas. Os participantes do
curso recebem materiais didáticos e certificados. O último curso aconteceu nos
dias 13 e 14 de novembro de 2007 e teve a participação da Psicóloga Carmedite
Moreira que falou sobre relações interpessoais e atendimento.
Este Projeto é uma iniciativa que vem dando certo e, por isso, já está confirmada a
sua aplicação nas cidades de Santo Amaro e Lençóis, faltando apenas a definição
das datas.

Visando manter o desenvolvimento das cole-
ções nas mais diversas áreas, o Sistema de
Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS) adquiriu, no

período de maio de 2007 a abril
de 2008, através de compra e
doação, 1.568 títulos de livros;
totalizando 5.250 exemplares e
mais 147 títulos de materiais
adicionais.

Quanto às assinaturas, o SISBI-UEFS efetuou
7 (sete) assinaturas de periódicos nacionais.
Além disso, estamos adquirindo a base de
dados JSTOR, a qual dá acesso a diversos
periódicos eletrônicos na área de Ciências
Biológicas. Esta aquisição será bastante
significativa para os cursos de Graduação e
Pós-graduação.
Vale salientar que o investimento constante no
acervo é consequência da busca da qualidade
e melhoria no atendimento aos usuários em
geral, além de servir de complemento ao ensino
da Graduação e Pós-graduação.

Ampliação do acervo

do SISBI-UEFS

Inclusão de Fascículos

de Periódicos

A BCJC continua fazendo a inclusão dos fascículos de
periódicos no Sistema Pergamum. O trabalho consiste na
alimentação da base de catalogação de periódicos,
colocando, após a atualização dos dados, os fascículos de

cada título. Trabalho este que visa
auxiliar a pesquisa de professo-
res, alunos de graduação e pós-
graduação e pesquisadores de
modo geral; os quais poderão
verificar na base do SISBI-UEFS
a existência do periódico que
necessitam, antes de solicitar

artigos a outras instituições
através do setor de COMUT. Os periódicos do SISBI são
classificados de acordo com a tabela de Classificação
Decimal Universal (CDU), distribuídos pelas áreas princi-
pais, ordenados alfabeticamente nas estantes e recebem
uma etiqueta contendo o código de barra que identifica o
título, volume, número e a sua classificação.Tínhamos, em
2007, cerca de 56.000 fascículos sem registro no Sistema
Pergamum; foram inseridos, no período de maio/2007 a
abril/2008, aproximadamente
24.600 fascículos. Está previsto
que o acervo de periódicos da
BCJC esteja atualizado e com
todos os fascículos inclusos na
base até o final de 2008.

Seção de Periódicos

Seção de Periódicos

Realização do Curso no Auditório da BCJC
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Segundo a Associação Brasileira de Direito Reprográfico
(ABDR), “direito autoral é o direito do autor, do criador, do
tradutor, do pesquisador, do artista de controlar o uso que se faz
de sua obra”. A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, regula
os direitos autorais, garantindo ao autor os direitos morais e
patrimoniais sobre a obra que criou.
Vale lembrar que reprodução é a cópia de uma obra literária,
artística ou científica, quando realizada sem autorização do
titular dos direitos autorais e/ou detentor dos direitos de repro-
dução ou fora das estipulações legais, constituindo-se em
contrafação, ato ilícito civil e penal. O artigo 29 da Lei nº
9.610/98 dispõe que depende de autorização prévia e expressa
do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades,
dentre elas a reprodução parcial ou integral; porém, o direito
exclusivo do autor é limitado pelas hipóteses expressamente
indicadas no artigo 46 dessa mesma Lei, podemos citar: a
reprodução na imprensa diária ou periódica de notícia ou de
artigo informativo, com a menção do nome do autor e da
publicação de onde foram transcritos; e reprodução, em um só
exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista,
desde que feita por este, sem intuito de lucro.
Baseado na Legislação, devemos respeitar o direito do autor e
coibir a prática da reprodução ilegal.

Direito Autoral

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Avaliação Qualitativa do Acervo

Referência
em Pauta

A Biblioteca Central Julieta Carteado
promoveu, em parceria com a Villasan, a
oficina de Reparos de livros, com a finalidade
de preparar melhor os funcionários da BCJC
para fazerem pequenos reparos nos
materiais danificados do acervo.

No dia 16/05/08, a Biblioteca Central Julieta
Carteado promoveu a atualização dos seus
funcionários quanto ao funcionamento e
atendimento na Biblioteca.

O Sistema Pergamum oferece vários
serviços aos usuários, dentre eles está a
relação de

em um período de 60 dias.
Clicando nesta opção, pode-se pesquisar as
aquisições inseridas na base, através da
lista de assuntos, autores, títulos, pelo tipo
da obra ou por biblioteca do SISBI-UEFS.
Clicando na opção
será disponibilizada, em ordem alfabética, a
relação das obras incorporadas no período.
Fique atualizado!

MATERIAL INCORPORADO
AO ACERVO

todos os materiais,

Já está à disposição dos usuários, na
Seção de Referência e na página da
Biblioteca, o questionário que será aplicado
a toda comunidade da UEFS, referente ao
Estudo do Usuário. Salientamos que é muito
importante a participação de todos, pois
esse estudo tem como objetivo conhecer
melhor as necessidades e avaliar o grau de
satisfação dos usuários quanto ao
atendimento, ao acervo e aos serviços
oferecidos pela BCJC. Participe!

O acervo da BCJC está com sinalização
colorida nas etiquetas dos livros. A
sinalização vermelha corresponde aos
livros de consulta local; a sinalização azul
indica os livros pertencentes à Sala PBL; a
sinalização amarela refere-se à Produção
da UEFS, localizada na Sala de Coleção
Especial. Informamos, também, que os
livros destinados à consulta local poderão
sair por empréstimo nos finais de semana,
obedecendo ao horário especificado para
os cursos diurno e noturno.

Sinalização

O calendário 2008 de recebimento das solicitações para
aquisição de materiais já foi encaminhado aos departamentos e
colegiados.
Confira as datas: recebimento das listas principais até 31 de maio de 2008

e complementares até 30 de agosto de 2008.

O SISBI está formando uma comissão, composta por profissi-
onais da Biblioteca Central, representantes docentes de todas
as áreas e discentes de todos os cursos, para executar a
Avaliação Qualitativa do Acervo por meio da seleção, aquisi-
ção e descarte.
A avaliação qualitativa do acervo, que terá início em
junho/2008, começará pela área de Física, cujos representan-
tes já foram indicados pelo Departamento. Essa atividade
será desenvolvida com o objetivo de avaliar o acervo da
BCJC, em todas as áreas do conhecimento, buscando
identificar as necessidades de
atualização e descarte. Com
isso, pretendemos promover a
participação da comunidade
universitária no processo de
qualificação e desenvolvimen-
to do acervo e, conseqüente-
mente, a interação Colegiado
- Departamento - Biblioteca.

Coleção Geral


