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Um dia saí procurando algo
Caminhei estradas sem fim
Meus pés doloridos pisaram terras de barro
Meu corpo encurvado
Descansou em troncos caídos
E adormeci tendo visões do infinito

Escalei montanhas sem fim
E de repente eu vi:
-  um campo sereno, verdejante,
Ovelhas pastando
E um jovem pastor apascentando.

Meus olhos brilhantes de luz
Viram meus braços estendidos
Colherem, naquele momento,
A única flor ali existente,
A mais bela e mais singela da vida;
A  flor da Paz.
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N o d i a 1 2 d e m a r ç o é
c o m e m o r a d o o d i a d o
Bibliotecário. Neste ano, a
Bibl ioteca Central Jul ieta
Carteado - BCJC dedicou esse
dia especial à sua ilustre
bibliotecária Julieta Carteado,
que foi a primeira bibliotecária
concursada da Universidade

Estadual de Feira de Santana, uma das
responsáveis pela implantação da Biblioteca
Central da UEFS e a primeira diretora da BCJC.
Essa homenagem aconteceu através de uma
exposição realizada no Hall da BCJC, retratando o
perfil da bibliotecária Julieta Carteado, que além de
ter sido bibliotecária, dedicada à sua profissão, foi
também: poetisa, escritora e pintora.
Dentre seu legado
poético, a poesia “A
F l o r ” m e r e c e
destaque por sua
beleza. Por isso, ela
foi selecionada para
ilustrar a capa deste
Boletim Informativo.

Julieta Carteado

Foi comemorado no Instituto de
Ciência da Informação (ICI) da
Universidade Federal da Bahia
no dia 12 de março, os 70 anos
da Biblioteconomia na Bahia e
no Nordeste. O evento teve
uma rica programação com o
l a n ç a m e n t o d o l i v r o

Preservação documental: uma mensagem para o futuro,
de Rubens Ribeiro diretor do ICI. No Salão Nobre da
Reitoria da UFBA foi realizada uma solenidade marcada
pelo Lançamento de Selo e Carimbo comemorativos,
com a participação do Diretor dos Correios, Cláudio M.
Garcia; por uma conferência magna proferida pelo Dr.
Luis Augusto Milanesi, da USP, bibliotecário, escritor e
professor universitário; e, logo após, ocorreu a seção de
homenagens aos bibliotecários que contribuíram para o
aprimoramento da Biblioteconomia no nosso Estado.
Três bibliotecárias da UEFS
e s t a v a m e n t r e o s
homenageados: Julieta Carteado
Monte i ro Lopes ( recebeu
homenagem póstuma), Vera
Vilene Ferreira Nunes e Rejane
Maria Rosa Ribeiro.

70 Anos da Biblioteconomia na Bahia
e no Nordeste

Neste número, temos o grande prazer de
homenagear a bibliotecária Julieta Carteado, na
matéria de capa, apresentando uma das suas
poesias, como forma de mostrar que, além de
comprometida com a sua profissão e com a
Universidade Estadual de Feira de Santana,
tratava-se de uma mulher sensível e talentosa.
Registramos, também, o dia do Bibliotecário,
comemorado em grande estilo pela Universidade
Federal da Bahia, que destacou os 70 anos da
Biblioteconomia na Bahia e no Nordeste.
Informamos a aquisição de livros eletrônicos,
acompanhando as novas tendênc ias
tecnológicas na formação do acervo, para
atender à comunidade acadêmica da UEFS.
Como sempre, destacamos a importância de
atividades desenvolvidas em nossas bibliotecas,
tendo em vista a formação de leitores e a
democratização do acesso à leitura.
Divulgamos a realização do Estudo do Usuário,
instrumento usado para avaliação dos serviços
informacionais prestados pela biblioteca e do
grau de satisfação do usuário. Além disso,
falamos sobre o recadastramento do usuário, o
qual tem como objetivo atualizar os dados
pessoais e validar o cadastro da comunidade
universitária.
Por fim, reafirmamos que a satisfação do usuário
é o compromisso da Equipe do Sistema
Integrado de Bibliotecas da UEFS.
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O SISBI sempre procura acompanhar as novas
tendências tecnológicas, visto isso, nesse ano a
BCJC efetuou a compra de livros eletrônicos na área
de saúde, para compor o seu acervo, visando à
modernização do acervo e contribuindo para a
democratização e preservação da informação. Esse
tipo de material oferece várias vantagens, tais como:
d i s p o n i b i l i d a d e p a r a v á r i o s u s u á r i o s ,
simultaneamente; não necessita de armazenamento
físico, etiquetas e estantes; não há desgaste do
material; e não há roubos ou extravios.
Os livros eletrônicos estão disponibilizados para
consulta na página da Biblioteca Central, clicando
em:

Em breve, a comunidade universitária terá acesso
remoto a esses livros pelo Sistema Pergamum.

UEFS(UniversidadeEstadual deFeiradeSantana)

LIVROS

O Programa Imagens, que está sediado na Biblioteca
Central, vem há 8 (oito) anos realizando atividades que têm
como enfoque principal a divulgação da sétima arte na
UEFS. Com a organização de mostras e seminários, o
Imagens busca, através do cinema, promover em um
ambiente acadêmico discussões e reflexões sobre o cinema
e difundir conhecimento baseado nas interdisciplinaridades
que podem ser exploradas utilizando o filme como
ferramenta. As mostras se utilizam de longas e curtas-
metragens, documentários, desenhos animados e
quaisquer outras possibilidades que a indústria
cinematográfica possa nos oferecer. O público-alvo do
nosso Programa não é só a comunidade acadêmica, mas
também vislumbramos chegar a outras comunidades da
sociedade feirense, bem como de municípios
circunvizinhos. Dentre nossas atividades, eventos são
organizados com parcerias de Núcleos e Grupos existentes
na Universidade, a exemplo do Grupo Dança-Teatro da
UEFS. No mês de Junho, dentro da programação do
Imagens, serão realizadas mostras com temáticas como
meio ambiente, literatura, expressão corporal; e o
seminár io “O lhares c inematográ f i cos para o
Comportamento Humano”.

A formação de leitores é um desafio constante, principalmente
nos dias atuais, pois o livro disputa a atenção das crianças com
o vídeo game, os DVDs e o computador.Assim, os responsáveis
por incentivar nas crianças o hábito da leitura (a família, a
escola, a biblioteca e o governo) devem criar estratégias que
busquem aproximar a criança do livro, fazendo com que ela
procure a leitura por prazer e não só por obrigação.
Através da leitura a criança se desenvolve, conhece outras
realidades, aprende valores, supera medos e busca nos
personagens conhecimentos para utilizar no seu dia-a-dia.
Pensando nisso, o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS,
através da Biblioteca Setorial Monteiro Lobato – BSML, vem
realizando ações tendo em vista atrair o público infanto-juvenil
de Feira de Santana para a biblioteca e consequentemente,
para o contato com os livros. Uma dessas ações é o Projeto
Passaporte Biblioteca, no qual a criança recebe um passaporte
e, a cada livro lido na biblioteca, ela recebe um carimbo com
visto no passaporte. Quando o passaporte estiver completo, o
usuário ganha um brinde. Outra ação criada com esse objetivo é
o Cineminha na BSML, sessões de cinema para o público
infantil com entrada gratuita, toda quarta-feira, às 9:00 e 15:00.
Vale ressaltar que a BSML tem acervo destinado à pesquisa
escolar e uma variedade de livros em Literatura Infanto-juvenil.
Localiza-se no centro da cidade e possui agradável espaço
físico.

Formação de Leitores

LIVROS ELETRÔNICOS

Ações do
Programa Imagens

A Biblioteca Central Julieta
Carteado (BCJC) está realizando o
recadastramento dos seus
usuários, com o objetivo de
atualizar os dados pessoais e
validar o cadastro da comunidade
universitária.

Para essa ação, fez-se necessário o bloqueio dos
cadastros, por categoria de usuários, os quais são
desbloqueados com a atualização e comprovação de
dados. O prazo para o recadastramento é
indeterminado, podendo ser realizado no momento em
que o usuário tiver necessidade de utilizar os serviços da
BCJC.
Com essa medida, o controle de usuários ativos passa a
ser mais eficaz, garantindo maior segurança ao serviço
de empréstimo domiciliar, pois inibe a inadimplência na
devolução do material e reduz o número de perda de
exemplares. Consequentemente,
o empréstimo domiciliar do
acervo da Biblioteca da UEFS,
patrimônio público, fica restrito
aos usuários que possuem
vínculo com a Universidade
Estadual de Feira de Santana.

Biblioteca Central recadastra usuário

Programa Cinema na UEFS

C BIN OEMINH CA NA IB TLI E A
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A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia,
através da Fundação Pedro Calmon - FPC
promove o II Fórum Baiano de Arquivos e
Bibliotecas Públicas, IV Encontro Baiano de
Bibliotecários de Bibliotecas Públicas Municipais
e o VI Encontro Baiano de Arquivos Municipais,
com o tema: “Novas tecnologias e o acesso a
informação: desafios para o século XXI”, a ser
realizado de 25 a 27 de julho de 2012, na cidade
de Salvador – BA;

Vai acontecer no período de 09 a 13 de julho deste
ano, o treinamento dos servidores do SISBI na
nova versão do Pergamum. Este encontro tem
por finalidade capacitar os servidores no sistema,
com a versão Pergamum WEB;

Acontece a 5ª Feira do Livro de Feira de Santana -
Festival Literário e Cultural de Feira de Santana
nos dias 14 a 19 de agosto de 2012. O evento que
será realizado na Praça do Fórum, já se
consolidou como momento importante para
reunião de pessoas em torno da leitura, da arte,
da cultura e do entretenimento.

A Biblioteca Central Julieta Carteado já está
cadastrando as monografias de conclusão de
cursos de graduação e especialização na
Biblioteca Digital de Monografias (BDM) da
UEFS. Os interessados em ter seu trabalho
publicado na base devem procurar a BCJC.
Com essa iniciativa, a biblioteca beneficia os
autores, divulgando seus trabalhos e
democratiza o acesso às produções
monográficas da UEFS;

A UNESP lançou no dia 09/05 deste ano 44
livros virtuais gratuitos, dentro do selo Cultura
Acadêmica e Coleção Propg Digital, são obras
inéditas para download. Escritos por docentes,
mestres e doutores ligados à UNESP, os livros
são resultados de pesquisas sobre diversos
temas nas áreas de sociologia, política,
comunicação, psicologia, geografia e literatura.
Os livros podem ser acessados no site
w w w. c u l t u r a a c a d e m i c a . c o m . b r . A s
informações são do jornal O Estado de S.
Paulo;

O livro mais vendido e mais lido no mundo é a
Bíblia. Estima-se que até hoje já tenham sido
vendidos 11 milhões de exemplares da versão
integral, 12 milhões de novos testamentos e
400 milhões de brochuras com fragmentos dos
textos originais. Depois dela, vem o Alcorão,
livro sagrado do Islamismo, seguido do Livro
Vermelho, do líder chinês Mao-Tse-Tung.
FONTE:
<http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamu
m/mundo_curiosidades>

Os periódicos científicos nacionais e estrangeiros da seção de periódicos
da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) encontram-se organizados
por áreas do conhecimento, sendo que dentro de cada área, os títulos dos
periódicos são organizados em ordem alfabética.
Assim, para localizar um artigo científico pesquisado no sistema da BCJC,
o usuário deve identificar as seguintes informações do periódico: 1) área
do conhecimento; 2) o título do periódico; 3) o volume e o número do
exemplar; 4) o mês e ano de publicação; e 5) título e/ou páginas inicial e
final do artigo.
Portanto, o autor e o título do artigo não são informações que localizam o
fascículo do periódico no acervo.
Por exemplo:

1) área do conhecimento = 001.891 - Pesquisa Científica e Técnica;
2) o título do periódico = Sitientibus;
3) o volume (se houver) e o número (se houver) do exemplar = n.36.;
4) o mês e ano de publicação = jan./jun., 2007;
5) título e/ou páginas inicial e final do artigo =Acidade de Feira de Santana / p.07-20.
Obs: Em alguns casos, para identificar essas informações, é necessário
clicar no título do artigo.
É importante ressaltar que os periódicos científicos são as fontes de
informação mais atualizadas numa biblioteca, pois, é através desse canal
de comunicação, que as pesquisas científicas são publicadas de modo
mais rápido.

Como localizar um artigo científico
na seção de periódicos

Como localizar um artigo científico
na seção de periódicos

A Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC)
está realizando uma pesquisa denominada
Estudo de Usuários, com o objetivo de avaliar
e melhorar os produtos e serviços de
informação oferecidos pela biblioteca à
comunidade acadêmica: estudantes,

professores, funcionários e usuários externos. Pesquisas como
essa são caracterizadas como “investigações que se fazem para
saber o que os indivíduos precisam, em matéria de informação, ou
então, para saber se as necessidades de informação, por parte dos
usuários de um centro de informação, estão sendo satisfeitas de
maneira adequada” (FIGUEIREDO, 1979, p. 79).
Para participar, é preciso que você se dirija ao Setor de Multimeios
da BCJC, solicite o questionário, responda e devolva nesse mesmo
setor. Contudo, salientamos que esse questionário também foi
enviado por e-mail, a toda comunidade acadêmica, podendo ser
respondido e devolvido pelo mesmo endereço eletrônico. Assim,
poderemos conhecer melhor as necessidades
de informação e o grau de satisfação dos
usuários, aprimorando nossos produtos e
serviços.
FIGUEIREDO, Nice Menezes de.

. Brasília: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal,
1979.

Avaliações de coleções e estudos
de usuários

Biblioteca Central realiza estudo
do usuário


