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Vivemos a Era da Informação! Como em nenhuma outra época, hoje a
informação é vista como um item valioso, a cada instante se produz mais e
mais informação em todo mundo. O principal fator que contribuiu para essas
mudanças foi o uso das novas tecnologias em vários campos da sociedade.
Contudo, é essencial que a humanidade domine as tecnologias e faça o
melhor uso delas, para que se tenha benefícios e não prejuízos para a
sociedade. As tecnologias devem suprir nossas necessidades e não o
homem adaptar suas necessidades aos avanços tecnológicos.
Tendo a informação ganhado um destaque maior na sociedade
contemporânea, as universidades também passaram por mudanças
profundas e a Biblioteca Universitária, que tem a informação como sua
matéria-prima, precisou se reorganizar e passou a ser vista como
instrumento principal para a comunidade acadêmica.
Assim, a Biblioteca Universitária, que tem como função adquirir e proteger o
acervo bibliográfico, informatizou sua coleção, colocando-a em rede, o que
possibilitou a oferta de serviços que facilitam o dia-a-dia dos seus usuários.
Hoje, para se fazer uma consulta ao acervo, reserva ou renovação de
material, o usuário não precisa vir até a Biblioteca, este serviço é feito
eletronicamente. Cabe, também, à Biblioteca Universitária a padronização,
a divulgação e a disseminação das produções técnicas/científicas, as quais,
incorporadas a bancos de dados, podem ser consultadas pelo mundo inteiro
e seus autores citados em outros trabalhos. Ainda sobre mudanças,
surgiram as Bibliotecas Digitais, repositórios que disponibilizam
informações relevantes e confiáveis, agilizando a disseminação e troca de
informação, sendo vitais para o desenvolvimento de pesquisas e estudos
e m t o d a s a s á r e a s d o
conhecimento. Tudo isso atrelado
a o c o m p r o m i s s o e
r e s p o n s a b i l i d a d e d o s
profissionais que atuam nas
Bibliotecas.
Diante disso, percebe-se a
impor tânc ia da B ib l io teca
Universitária para a comunidade
acadêmica, organismo que deve
se manter atualizado e vivo diante
das freqüentes mudanças da
sociedade. E, para que isso
ocorra, é preciso que haja
sensibilidade, compromisso e
responsabilidade por parte dos
seus gestores, da sua equipe e
dos seus usuários.
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No dia 31 de março de 2009, aconteceu o encerramento do
curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que capacitou
trinta servidores da UEFS para o atendimento a pessoas
com deficiência auditiva. Esse curso teve pouco mais de um
ano de duração e foi uma iniciativa conjunta da Assessoria
Técnica de Recursos Humanos com a Coordenação do
Grupo de Pesquisa em Educação Especial da UEFS.
Dentre os alunos que concluíram o curso estavam quatro
bibliotecárias que trabalham na Biblioteca Central Julieta
Carteado. Com isso, essas profissionais iniciaram o
processo de capacitação para atuarem, na biblioteca, com a
inclusão social de portadores de deficiência auditiva.
Esta iniciativa servirá para promover a acessibilidade dos
portadores de necessidades especiais à biblioteca, que é um
espaço de socialização do conhecimento, oferecendo o
acesso informacional e a inclusão social.
A principal função da biblioteca pública é oferecer
informação a todo e qualquer cidadão, indistintamente, e tem
o dever de contribuir para a inclusão social. As bibliotecas
devem ser preparadas para aceitar e lidar com as diferenças
físicas e sociais e proporcionar a todos o acesso à
informação.
Esperamos que esse curso seja a primeira de muitas
iniciativas de uma equipe que acredita na transformação
humana, quebrando obstáculos por meio da inclusão social.

Inclusão Social na BCJC

A Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS)
realizou um processo de
se leção púb l i ca para a
contratação temporária através
do Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA), visando
suprir a necessidade de
contratação de cargos que não
estavam previstos no plano de

carreira dos servidores do Estado da Bahia e preencher as
vagas de nível superior.
Dentre as 18 vagas de nível superior, 2 foram para
bibliotecários, e das 90 vagas para nível médio, 30 foram para
assistentes de biblioteca, substituindo o contrato FAPEX,
firmado pelo SISBI para
atender à carência de
pessoal.
Os novos funcionários da
B i b l i o t e c a j á e s t ã o
t r a b a l h a n d o , m a s
ressaltamos que, durante o
recesso do semes t re ,
participaram de treinamento
para conhecer a organização,
o funcionamento do Sistema
Integrado de Bibliotecas e o software Pergamum.

Contratação de

Funcionários pelo REDA

O papel da biblioteca universitária é o destaque
deste número, pois consideramos de suma importância
mostrar o valor desta, como suporte informacional que
contribui para a construção do conhecimento nas
Universidades.

Informamos a mudança no quadro de funcionários,
em regime temporário, do Sistema Integrado de Bibliotecas
(SISBI). Os novos colaboradores estão em fase de
treinamento, o qual tem como objetivo o atendimento de
qualidade ao usuário da Biblioteca.

Nesta publicação, salientamos a nossa preocupação
com a inclusão social dos portadores de necessidades
especiais, na Biblioteca, demonstrada através da
capacitação de bibliotecários do SISBI, que participaram
do curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
oferecido pela UEFS.

A ampliação e a atualização do acervo são ações
fundamentais para o desenvolvimento do ensino e da
pesquisa. Por isso, divulgamos o orçamento previsto para
a realização dessas ações, e as mudanças implantadas
para aprimorar o processo de aquisição.

Concluíndo, entre outras matérias, está a
implantação do sistema de vigilância eletrônica nas
bibliotecas do SISBI, como ação preventiva contra o furto e
a danificação do acervo. Essa medida, além de dar
proteção ao patrimônio público, oferece segurança aos
servidores e usuários.

Editorial
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Inovação no processo de aquisição de material

bibliográfico

O completou 5
anos de atividades, e selecionou bons títulos numa
programação especial. Na comemoração do quinto
aniversário do , os doze filmes escolhidos
contemplam diversas nacionalidades e temas, numa
mostra intitulada . São
títulos de quase todos os continentes, evidenciando
a diversidade artístico-cultural dos mais variados
países. Do oriente ao ocidente, da China ao Brasil,
os doze filmes que foram cuidadosamente
selecionados, possibilitam boas discussões, além de
reforçar o estímulo à contemplação ao cinema.
Sucessos como , e

são algumas das
produções que compõem a mostra Reforçamos que
a entrada é franca, e que as exibições ocorrem na
Sala de Projeção da Biblioteca Central. Maiores
informações: projeto.imagens@yahoo.com.br ou
(75) 3224-8368.

Projeto Imagens: Cinema na UEFS

Imagens

Babel Maria, Cheia de Graça
Morro dos Ventos Uivantes

.

Todos os Filmes do Mundo

Projeto Imagens:

5 anos de cinema na BCJC

No dia 18 de abril, é comemorado em todo
Brasil, o Dia Nacional do Livro Infantil.
Esta data foi escolhida em homenagem
ao escritor brasileiro Monteiro Lobato.
José Bento Monteiro Lobato nasceu em
18 de abril de 1882 e foi o criador da
literatura infantil no Brasil. Escreveu
muitas histórias infantis, entre elas,

destaca-se O Sitio do Pica Pau Amarelo, com personagens
inesquecíveis como: Dona Benta, Tia Nastácia, Pedrinho, Narizinho,
Visconde de Sabugosa e Emília.
O Sistema de Bibliotecas da UEFS tem em sua composição duas
Bibliotecas que atendem ao público infantil, que são: Biblioteca do
Centro de Educação Básica, que tem como usuários, os estudantes
da escola; e Biblioteca Monteiro Lobato, localizada na Praça da
Matriz, que atende ao público em geral. Tendo em vista estes dois
públicos e essa data tão importante, a BCJC programou, durante o
período de 27 a 30 de abril, a comemoração da Semana do Livro
Infantil nessas duas bibliotecas. Aconteceram momentos de hora do
conto, círculo de leitura e relançamento do Projeto Passaporte
Biblioteca. Além disso, foram distribuídos
marcadores de página, confeccionados
com a temática do Sitio do Pica-Pau-
Amarelo, e brindes oferecidos, em
cortesia, por algumas livrarias. Essas
ações reforçam o objetivo do SISBI-UEFS
que é, cada vez mais, levar informação e
entretenimento para seus usuários

Ações de incentivo à leitura nas

Bibliotecas Setoriais

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS amplia regularmente o seu acervo,
procurando atender às necessidades informacionais da comunidade universitária.
Em 2008, o investimento na ampliação do acervo foi de R$512.654,28.
Podemos constatar, através de estatísticas, o crescimento da coleção do SISBI, que
atualmente conta com 89.879 títulos e 234.016 exemplares de livros.
A dotação orçamentária de 2009 destinada à ampliação e atualização do acervo do
SISBI-UEFS está estimada em R$ 439.000,00. Para a execução desses recursos, o
SISBI traz uma novidade; visando agilizar o processo de aquisição, a compra de
material será feita também pela modalidade Pregão. A propósito, já está em
andamento a abertura de processo licitatório, nessa modalidade, para compra de
livros, filmes em DVD, material cartográfico, entre outros.

Trabalhando com mais de uma modalidade, o processo deve tornar-se mais prático e
econômico para a instituição.
Além disso, o SISBI contará com uma ferramenta muito importante, o sistema Pergamum,
que possui no seu módulo de aquisição, a modalidade Pregão, o que facilitará o trabalho
desenvolvido pela equipe da Seção de Aquisição.
Vale ressaltar que a compra de material bibliográfico é feita mediante solicitação dos
professores através dos colegiados. O envio da relação para aquisição, em 2009, deverá
ser realizado até o dia 30 de junho para as listas principais e até o dia 30 de agosto para as
listas complementares e inéditas.
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Conhecendo melhor o Sistema da Biblioteca

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Sistema de Vigilância Eletrônica

no SISBI-UEFS

Referência

em Pauta

O Sistema Pergamum da Biblioteca Central oferece aos seus usuários,
dentre as várias ferramentas de recuperação da informação, dois
suportes de acesso ao usuário, através de login e senha. É importante
que o usuário conheça como funciona esses dois mecanismos para
melhor utilizá-los. Eles aparecem logo na página principal de consulta
ao acervo. Clicando em ACESSO AO USUÁRIO, o usuário coloca a
matrícula e senha e, a partir daí, poderá visualizar sua conta na
Biblioteca; consultar materiais pendentes; fazer renovação de materiais
sem precisar vir a biblioteca; verificar seu histórico de empréstimo e
débitos; visualizar os dados pessoais; criar seu perfil no DSI
(Disseminação Seletiva da Informação) através das áreas, assunto e
autores de interesse; e consultar sugestões de compra para o acervo.
Todas essas disponibilidades oferecidas online.
O outro acesso é através do ícone LOGIN. Clicando nele, o usuário
fornece matrícula e senha e, a partir desse momento, todas as suas
pesquisas na base ficarão salvas em seu histórico de pesquisas. Assim,
no próximo acesso à base, ao clicar em Histórico, o usuário visualizará
todas as suas pesquisas, recuperando o resultado atualizado até aquela
data. Essa ferramenta é importante, pois, muitas vezes, o usuário
procura a Biblioteca para localizar um livro que ele utilizou, mas não
lembra qual foi a estratégia de busca que ele usou para chegar ao
resultado. Tendo o histórico de pesquisas salvo, ele poderá recuperar
facilmente a informação. É importante lembrar que, ao terminar sua
pesquisa, o usuário deverá clicar em SAIR para se deslogar do sistema.
O Sistema Pergamum ainda oferece outros recursos que facilitam o dia-
a-dia do usuário. Não deixe de clicar para conhecê-los e fazer boas
pesquisas.

A segurança dos acervos das
bibliotecas, principalmente as que
têm livre acesso, é uma preocupação
dos profissionais que trabalham em
b i b l i o t e c a s e c e n t r o s d e
documentação; pois, é histórica a
degradação que livros, periódicos e
outros materiais sofrem por parte de
seus usuários.
Apesa r das campanhas de
conscientização desenvolvidas,
constantemente, pelo Sistema de

Bibliotecas da UEFS, fez-se necessária a implantação do Sistema de
Vigilância Anti-Furto com câmeras e sensores de presença. O uso desse
sistema visa preservar a integridade física dos acervos informacionais
existentes na instituição, diminuir o furto e proporcionar uma maior
segurança aos servidores e usuários da Biblioteca.
Muitas bibliotecas universitárias já vêm adotando esse sistema que, no
início, não foi bem visto por alguns usuários, que se sentiam incomodados e
vigiados, o que não acontece atualmente, pois a segurança eletrônica já é
uma realidade em muitos ambientes da sociedade.
O cuidado com os materiais é fundamental para sua maior vida útil, os quais
poderão ser utilizados diversas vezes por outros estudantes, professores,
pesquisadores, funcionários e comunidade geral.
Quando utilizamos material do acervo de uma biblioteca, precisamos ter
consciência que se trata de um bem público. Por isso, temos o dever de
cuidar desse patrimônio que é de todos nós.

Eventos

ocê sabia!!!V

Durante a Campanha de Doação de Livros e
Revistas Infantis realizada pela Biblioteca Central
em outubro de 2008, foram arrecadados 117 livros
de Literatura Infantil, 29 fascículos de revistas
infantis, 48 livros didáticos, 23 materiais para
professores e dois jogos educativos. Esse
material foi doado a duas bibliotecas de Feira de
Santana que atendem crianças carentes;

A BCJC continua cadastrando usuários para
utilizarem o Portal da Capes e Base Jstor, através
do Acesso Remoto. Esse serviço é oferecido aos
p r o f e s s o r e s , f u n c i o n á r i o s ,
mestrandos,doutorandos, bolsistas e voluntários
de iniciação científica cadastrados da PPPG;

No dia 12 de março, foi comemorado, em todo
Brasil, o Dia do Bibliotecário, e a BCJC não
poderia deixar esta data passar em branco. Neste
dia, foi realizada uma Palestra intitulada “O
Profissional do Futuro”, pela Professora Cidineide
Gerônimo, tendo a participação dos bibliotecários
da UEFS e de outras instituições de FSA. Na
opor tun idade os b ib l io tecár ios foram
contemplados com livros, através de cortesia de
algumas livrarias;

Os usuários da BCJC contam com mais espaço
para estudo. Já estão disponibilizadas sete
cabines (quatro individuais e três em grupo),
localizadas no mezanino, e uma delas dispondo
também de TV e DVD para atender a pequenos
grupos.

Aconteceu em Florianópolis, SC, o X
Encontro dos Usuários da Rede Pergamum,
que teve a participação de 4 servidores da
Biblioteca. Na oportunidade, treinaram a
versão do Pergamum via Web.

Vem aí a II Feira do Livro de Feira de
Santana, com data prevista para agosto, na Praça da
Matriz. Evento que na sua primeira edição teve
muita aceitação da comunidade feirense e que
pretende proporcionar aos visitantes momentos
culturais e de lazer.


