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Veja nesta Edição

Projeto “Cuida de Mim”

Os livros nascem da imaginação de um escritor que sente

necessidade de se expressar através da escrita. Em seus

textos, ele revela suas idéias, ideais, alegrias, tristezas,

ilusões, desilusões e sonhos que se tornam realidade

através dos personagens.

Livros são papéis escritos que, com o passar do tempo,

envelhecem e morrem; como o homem, cuja matéria morre,

mas suas memórias permanecem vivas para sempre.

O homem tem a capacidade de criar coisas maravilhosas

como, por exemplo, livro, mas, também, é capaz de destruir

sua própria criação. O egoísmo humano mata milhares de

livros por minuto no mundo. Isso acontece quando arrancam

suas páginas, rabiscam suas folhas e, até mesmo, fazem o

livro de guarda-chuva e guarda-sol.

Quando vamos perceber que o livro é responsável pelo

desenvolvimento científico e cultural da humanidade?

Como nascem e morrem os livros

Informativo do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS
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CAPES realiza treinamento em
Salvador

Editorial
II Feira do Livro

Neste número do Informativo do SISBI-UEFS, temos a
oportunidade de destacar, através da matéria de capa, a
importância do livro para o crescimento intelectual do
homem e para a preservação da memória da sociedade,
tendo em vista despertar no leitor a reflexão para a
valorização do livro. Além disso, não temos dúvidas de
que o livro oferece ao leitor a oportunidade de mergulhar
na fantasia, de levitar na imaginação e de buscar o
conhecimento.
A comemoração da Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca, é mostrada através da programação realizada
pelo SISBI-UEFS destinada à comunidade universitária,
no intuito de evidenciar que a biblioteca é um reduto
privilegiado para a leitura e para a convivência prazerosa
com os livros.
O sucesso da II Feira do Livro de Feira de Santana é
destaque desta publicação, pois o evento teve a
participação do SISBI-UEFS, que ofereceu aos visitantes
um espaço para leitura e para ouvir histórias contadas no
local.
Tratamos, também, da política de desenvolvimento do
acervo do SISBI-UEFS, cuja atualização, com qualidade,
depende da parceria entre a biblioteca e os professores
da UEFS, objetivando, por fim, uma melhor qualificação
dos cursos da nossa Universidade.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) promoveu na Universidade Federal da
Bahia, em Salvador, de 5 a 9 de outubro, deste ano, um
treinamento regional para o uso do Portal de Periódicos da
CAPES, destinado às instituições de ensino superior da
região nordeste do Brasil.
Os objetivos do treinamento foram divulgar o Portal de
Periódicos, qualificar e atualizar os profissionais da
informação e pesquisadores quanto ao uso dessa
ferramenta em atividades de ensino e pesquisa. Durante o
evento, representantes de editoras internacionais
apresentaram várias bases de dados assinadas pela
CAPES.
O treinamento contou com a participação de quatro
bibliotecárias da UEFS, que atuam como multiplicadoras do
Portal de Periódicos através de seminários para alunos da
pós-graduação, da graduação e pesquisadores da
Instituição. Com isso, estamos investindo em nossa
capacitação, tendo em vista cumprir com o nosso papel de

d isseminadores da
informação.
Vale lembrar que já foi
regularizado o acesso
remoto ao Portal da
Capes na UEFS através
da conexão VPN. O
cadastro para esse
acesso é fe i to na
Biblioteca Central.

Durante os dias 06 a 09 de
a g o s t o d e 2 0 0 9 f o i
realizada, na Praça da
Matriz, a II Feira do Livro de
Feira de Santana. Esse
evento foi resultado de uma
p a r c e r i a e n t r e a
Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS) e
várias instituições locais
que, assim como a UEFS,
acreditam no poder da
l e i t u r a p a r a o
enriquecimento cultural e

humano. Na oportunidade, a sociedade feirense teve acesso a
atividades de incentivo à leitura e a manifestações culturais.
É notório que, atualmente, há uma população muito pobre de leitores,
isso acontece porque o cidadão não é incentivado a criar o hábito da
leitura, o que deveria ter início em casa e, posteriormente, na escola.
As crianças gostam de ler, de ouvir histórias e se encantam quando
vão à biblioteca. Pois, através da literatura, elas viajam em um mundo
de fantasias e realidades desconhecidas, tendo oportunidade de
descobrir o novo, o real e o fantástico.
O Sistema de Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS) esteve presente
com um espaço aberto para leitura, onde crianças podiam optar entre
ouvir histórias contadas por estagiárias do Núcleo de Leitura da UEFS
ou ler livros infanto-juvenis, sem ter que pagar pela informação.
Uma das funções da biblioteca é de formar o hábito da leitura,
principalmente, em crianças, para que elas se tornem bons leitores.
Esperamos que essa experiência tenha sido um incentivo para a
formação de novos leitores e, quem sabe, até de novos contadores de
histórias. Foi válido o esforço de todos que trabalharam,
voluntariamente, para a realização de um evento que valorizou a
cultura de Feira de Santana.
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Faculdade Arquidiocesana - 01/2007

BC Notícias

BC Extensão

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS - SISBI-
UEFS está implantando uma nova política de
desenvolvimento do acervo para que o mesmo cresça
ordenadamente e com informações adequadas às
necessidades de seus usuários. Para tanto,
esperamos contar com a participação dos
professores, escolhendo criteriosamente o acervo
que deverá ser adquirido através de compra, como
também, as doações que deverão ser inseridas na
coleção.
O estabelecimento de tais medidas facilitará o
t raba lho do pro f iss iona l da in formação,
principalmente no momento da seleção de materiais
para o desbastamento e descarte, assim como,
proporcionará melhor atualização e qualificação das
nossas coleções.

O primeiro pregão eletrônico para aquisição de
material bibliográfico para o Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS) aconteceu no
mês de setembro, apresentando um resultado
favorável, pois se observou uma relevante
economia financeira através desse modo de
aquisição. Isso vem de encontro com a política da
administração da UEFS que valoriza a
transparência na administração pública e a
eficiente aplicação dos recursos públicos.

O número de colaboradores para desenvolvimento das
atividades do Projeto Imagens: Cinema na UEFS se
ampliou, o que possibilitou o aumento das atividades e o
melhor atendimento aos usuários. As sessões realizadas
na Biblioteca Central ocorrerão nos turnos da tarde e noite,
e aos sábados, atendendo aos pedidos. Durante a semana
as sessões ocorrerão às 15:30 e às 18:30, aos sábados às
10:00 e às 14:00, com uma atividade chamada

. Outra novidade é a abertura da Sala de
Audição em Grupo, que possibilita ao usuário da Biblioteca
Central contemplar vídeos disponíveis em VHS ou DVD,
em sessões pré-agendadas. O usuário interessado deverá
se dirigir à sala do Projeto Imagens para agendar o horário,
sempre com um dia de antecedência. Para maiores
informações sobre o assunto, enviem e-mail para:
projeto.imagens@yahoo.com.br ou liguem para (75)
3224-8368.

Vale a pena
Ver de Novo

Projeto Imagens amplia

suas atividades

Política de Desenvolvimento

do Acervo

Realizado o primeiro Pregão Eletrônico

para aquisição de Livros

Uma série de atividades marcou, de 26 a 29
de outubro, a Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca organizada pelo Sistema
Integrado de Bibliotecas da UEFS. Na
segunda-feira, dia 26, foram abertas as
exposições “Do Livro ao Roteiro: Literatura
Adaptada para o Cinema”; “BC Informa: 17
anos do informativo do SISBI-UEFS”; “100

anos do Jornal Folha do Norte”, com cópias de exemplares do jornal
feirense, um dos mais antigos da Bahia; e uma exposição de livros pelo
Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro (PIDL). Houve,
também, o lançamento da 2ª edição do
Catálogo da Produção Técnico-Científica:
dos servidores do Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS. A solenidade de
abertura contou com a participação do vice-
reitor Washington Almeida Moura e da
diretora da Biblioteca Central Julieta
Carteado, Isabel Santana, além de alunos,
p ro fessores e func ionár ios , que
prestigiaram a apresentação de “Voz e Violão” com PauloAndré.
Dentre as atividades programadas, aconteceram, durante a semana,
as oficinas “Normalização de TrabalhosAcadêmicos” e “Conhecendo o
Pergamum”; projeção de filmes; lançamento da revista em quadrinhos
“Maria Quitéria, A Injustiçada”, de Eduardo Kruschewisk, com
desenhos de Luiz Cleiton Mascarenhas Leite e edição de Antonio
Jesus da Silva; exposição e desenho de
caricaturas, com David Silva e Ariadne
Araújo; distribuição de marcadores de
páginas; e sorteio de livros.
Foram realizadas, também, atividades de
contação de histórias e exibição de filmes
para o público infantil, na Biblioteca
Setorial Monteiro Lobato e no Centro de
Educação Básica.
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Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência
em Pauta

Eventos

ocê sabia!!!V

10 livros mais emprestados

Um curso de cálculo.

Cálculo: .
Fundamentos de

física
Fundamentos de

física

Principios de bioquimica. 2
Decifrando a terra.

Tratado de histologia em cores.

Biologia molecular da célula.
Sears e

Zemansky Fisica
Algebra linear

TOP LIVROS

Confira os no primeiro
semestre de 2009:

1 - GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. 5.
ed.
2 -ANTON, Howard. um novo horizonte 6. ed.
3 - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert.

. 4. ed.
4 - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert.

. 6. ed.
5 - LEHNINGER, Albert L; NELSON, David 1; COX, Michael
M.. . ed.
6 - TEIXEIRA, Wilson. 2000
7 - GARTNER, Leslie P. 3.
ed.
8 -ALBERTS, Bruce. 3. ed.
9 - YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.

. 10. ed.
10 - BOLDRINI, Jose Luiz. . 3. ed.

A Exposição Cenas Canadenses foi aberta
oficialmente no Hall da Biblioteca Central da
UEFS, no dia 18 de agosto com as presenças do
Reitor da UEFS, José Carlos Barreto de
Santana, do Vice-reitor Washington Moura, do
Assessor de Relações Insti tucionais
Washington Rocha, do Cônsul Honorário da
França em Salvador, Pierre Sabaté, e do
A s s e s s o r d e A s s u n t o s C u l t u r a i s e
Educacionais da Embaixada do Canadá Luiz
Miguel Rocha. Na exposição foram expostas 17
fotografias doadas pelo governo do Canadá ao
NEC/UEFS.

A Biblioteca Central Julieta Carteado
promoveu, em 17 de junho, deste ano um
treinamento nas Bases de Dados
disponíveis no Portal Capes, o qual foi
ministrado pela empresa Dot.Lib. Na
oportunidade, houve também uma
palestra sobre Livros Eletrônicos, que
contou com a presença de bibliotecários,
professores e alunos da UEFS. Visto que
o uso do livro eletrônico já é uma
realidade como suporte nas atividades
acadêmicas, a Direção da BCJC solicitou

aos fornecedores relações de títulos e propostas orçamentárias para
a aquisição desse material, as quais serão avaliadas por uma
comissão formada por usuários da Biblioteca (professores,
estudantes e funcionários), tendo em vista a viabilidade da aquisição
de tais obras. Vale destacar as várias vantagens do uso do livro
eletrônico: acesso 24hs, dentro e fora da instituição; disponibilidade
para vários usuários, simultaneamente; não há desgaste do material;
não há roubos, extravios ou atrasos na devolução; não há limites de
downloads, cópias ou impressão; não há gastos na gestão da entrada
e saída dos livros da biblioteca; como não há armazenamento físico,
não precisa de etiquetas, estantes ou espaço físico e, sendo
eletrônico, além de ecologicamente correto, pertencerá sempre ao
acervo da biblioteca, pois não sofre danos.

A Agência Brasileira do ISBN divulgou
informações técnicas para atribuição do
ISBN. Os esclarecimentos dizem respeito
à edição de livros, tais como: a
(considerada nova edição) de publicações
que ocorre quando há alteração no
conteúdo do texto, modificação na forma
de apresentação da obra (formato) e
mudança do (a) editor (a) da publicação; a

que é a nova impressão de
um livro, sem modificações no conteúdo ou no formato, exceto as
correções de erros de composição ou impressão, mantendo o ISBN e
a edição; a ocorre quando há atualização do
conteúdo da obra, gerando uma pequena alteração no número de
páginas, neste caso, permanecem o mesmo ISBN e a mesma edição;
da mesma forma acontece com a , ela ocorre quando
existe a ampliação do conteúdo da obra, com pequenas alterações, o
que provoca um pequeno aumento do número de páginas,
permanecendo o ISBN e a edição.
Uma mudança divulgada pela Agência Brasileira do ISBN é que não
será mais atribuído o ISBN para publicações de eventos (Congressos,
Seminários, Colóquios, entre outros), a esse tipo de publicação só
será atribuído o ISSN, que é o registro de responsabilidade do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
Vale ressaltar que a Biblioteca Central da UEFS produziu um
informativo sobre o ISBN e ISSN para orientar melhor os usuários
quanto à solicitação desse serviço. O informativo está disponível na
BCJC e na página da Biblioteca.

reedição

reimpressão

edição atualizada

edição ampliada

Treinamento em Bases de Dados e
Apresentação de Livros Eletrônicos

ATRIBUIÇÃO DO ISBN

A Biblioteca Central Julieta Carteado promoveu,
no dia 18 de julho, deste ano, em parceria com a
empresa Villasan, a 2ª edição da Oficina de
Reparos de Livros, com a finalidade de preparar
melhor os funcionários da BCJC para fazerem
pequenos reparos nos materiais danificados do
acervo.

Vem aí o III Encontro Interativo dos
Funcionários do SISBI, que será realizado em
dezembro deste ano. A equipe já está se
preparando para este tão esperado evento de
integração e lazer.

Foi realizado no período de 15 a 17 de julho, na
Fundação Visconde de Cairu, em Salvador, o II
Simpósio Baiano de Arquivologia que teve a
participação do SISBI-UEFS.

Aconteceu em Bonito, MS, no período de 05 a
08 de julho de 2009, o XXIII Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação
e Ciência da Informação, que teve a
participação de Bibliotecárias da instituição.


