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As Bibliotecas de Praia…
de Albufeira e de Quarteira

Em tempo de calor são algumas as bibliotecas municipais que desenvolvem a sua
missão junto dos veraneantes, como a de Loulé, que se desloca até Quarteira e a
de Albufeira, que leva a leitura em época de férias até à praia do Inatel.
Focamos neste número o primeiro Dia Internacional dos Arquivos, a 9 de Junho,
data que marca também o 60º aniversário do Conselho Internacional de Arquivos.
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“Recomendações para a produção de
Planos de Preservação Digital”

Chamamos a atenção para o Parecer da APBAD sobre o “Regime de carreiras de
pessoal das áreas funcionais de biblioteca, documentação e arquivo”, disponível
para uma consulta atenta no site da APBAD.
Isabel Dias Salvado
Conselho Directivo da Delegação Regional do Sul
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Notícias
• Biblioteca Municipal Albufeira
Junho
20 (21H30) - Sessão de Encerramento do 3º Ciclo de Leituras,
dedicado ao escritor Gonçalo M.
Tavares. Com a presença do
autor e do Prof. Petar Petrov, da
UAlg, que irá promover o debate
em torno da obra “Aprender a
rezar na era da técnica”. Homenageando o escritor, será ainda
apresentado pelo Grupo “A
Gaveta”, um excerto de uma
peça de teatro com origem na
adaptação dramatúrgica dos
livros: "Senhor Calvino" e
"Senhor Kraus", de Gonçalo M.
Tavares.

• Biblioteca Municipal de Beja,
José Saramago
Junho
24 (21h30) - O Humor na Escrita
"Acontece em português", com Carlos
Pinto Coelho e convidados
Contactos: 284311900
bibliotecamunicipaldebeja@cm-beja.pt

Destaque
As Bibliotecas de Praia…
….de Albufeira
A Biblioteca Municipal de Albufeira vai para a praia para proporcionar leituras e brincadeiras para os mais pequenos.
A Biblioteca de Praia acontece na Praia do Inatel e convida todos
os veraneantes a escolher e a descobrir um amigo de papel e
tinta.
Horário:
- Segundas à Sextas, das 09H30 às 18H00;
- Sábados das 10H00 às 18H00;

….de Quarteira
A Biblioteca de Praia é um serviço descentralizado e gratuito, de cultura e informação, que funciona entre 15 de Julho e 31 de Agosto, entre as 10h00 e as
18h00.
É uma iniciativa que a Biblioteca Municipal de Loulé leva a cabo pelo 5.º ano, para
servir os residentes da cidade de Quarteira e os veraneantes.
Pretende-se levar o objecto livro ao local onde estão as
pessoas (praia), promovendo a leitura em tempo de
férias. A Biblioteca de Praia, na Praia de Quarteira, unidade móvel que nos anos transactos registou elevados níveis
de afluência, foi criada especificamente para funcionar
como extensão da Biblioteca Municipal de Loulé no fomento da leitura e no desenvolvimento da sua acção cultural,
durante o período de Verão.
A Biblioteca de Praia tem cerca de 1400 livros de várias áreas, com principal incidência na área da literatura. Oferece jornais diários, nacionais, regionais e locais,
semanários e revistas, numa "esplanada do livro".
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Notícias

 Dia Internacional dos Arquivos - 9 de Junho

• Biblioteca Municipal de Faro

Na última Assembleia Geral (Québec, Novembro de 2007),
os membros votantes do Conselho Internacional de Arquivos
(CIA) decidiram que o Dia Internacional dos Arquivos seria
celebrado a 9 de Junho. Foi precisamente nessa data que o
CIA foi fundado em Paris, pela UNESCO, em 1948, sendo
esta data celebrada pela primeira vez em simultâneo com o
60º aniversário do CIA.
Neste primeiro dia internacional dos arquivos, países como o
Japão, a Hungria e o Senegal organizaram uma série de
eventos, como atesta a imagem do cartaz utilizado pelo
Japão para publicitar este dia.
A instituição desta data é uma oportunidade para a promoção dos arquivos e dos seus espólios em cada país, junto dos meios de comunicação social, reforçando o significado dos arquivos. Esta data servirá também
como uma oportunidade para enfatizar a importância da preservação dos arquivos enquanto memória colectiva das nações e das sociedades e encorajar públicos novos a consultar os arquivos pela primeira vez. http://www.ica.org

 Seminário de Macroavaliação - 19 de Junho
A Direcção-Geral de Arquivos irá realizar, no dia 19 de Junho de 2008, um seminário internacional dedicado ao tema “Macroavaliação: uma perspectiva necessária ao processo de avaliação arquivística?”. Com a presença de convidados da
Holanda, do Canadá e da Nova Zelândia. Num amplo espaço de debate sobre
cada intervenção e em mesa redonda, com a participação de convidados nacionais, procurar-se-á extrair de outras experiências lições que possam ser úteis à
renovação do processo de avaliação arquivística vigente em Portugal (http://
www.iantt.pt/NOTICIAS.html).

 Sessão de divulgação do documento “Recomendações para a produção de Planos de Preservação Digital” - 26 de Junho
Com o objectivo de promover a divulgação do documento “Recomendações para
a Produção de Planos de Preservação Digital” e a sua adopção generalizada no
âmbito da Administração Pública, a Direcção-Geral de Arquivos promove no dia
26 de Junho uma sessão de divulgação, das 14h30 às 16h30. Os pedidos de inscrição devem ser enviados para ialmeida@iantt.pt, indicando os seguintes elementos: identificação do evento, nome, profissão, organismo, contacto pessoal
(endereço de correio electrónico/telefone).

 Parecer da APBAD sobre o Regime de carreiras de pessoal das áreas
funcionais de biblioteca, documentação e arquivo
No passado dia 29 de Abril, a BAD, a Biblioteca Nacional e a DGARQ foram solicitadas, por parte do Ministério da Cultura, para se pronunciarem, na sequência da
nova lei sobre as carreiras. O parecer enviado pela BAD ao Ministério foi divulgado pelo boletim da BAD “Notícia BAD” nº 4 de Maio de 2008 e encontra-se disponível no site: http://www.apbad.pt/

 Bibliotecas e Bibliotecários na blogoesfera
Também as bibliotecas e os bibliotecários, isoladamente ou em grupo, são titulares de muitos textos, opiniões e divulgação recorrendo aos blogues, assegurando
desta forma espaços de discussão e de partilha de experiências. Do universo da
blogoesfera seleccionámos uma pequena amostra:
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Biblioteca Municipal de Murça - http://bmmurca.blogspot.com/
Biblioteca Municipal de Ponte de Sor - http://bibliotecapontesor.wordpress.com/
Bruno Duarte Eiras – Entre Estantes - http://entreestantes.blogspot.com/
João Pedro – Biblioinfor - http://biblioinfor.blogspot.com/
José Mário Silva – Bibliotecário de Babel - http://bibliotecariodebabel.com/
Luísa Alvim – Viva Biblioteca Viva - http://vivabibliotecaviva.blogspot.com/
Nuno Marçal – O Papalagui - http://opapalagui.blogspot.com/
Paulo Izidoro – Bibliotequices - http://bibliotequices.blogspot.com/
Teresa Teixeira – Folhas Soltas - http://folhassoltasguardadas.blogspot.com/

BIBLIOTECA FORA DE PORTAS
Estórias no Hospital
Quinzenalmente, sessões de leitura
animada na Pediatria do Hospital
de Faro para as crianças hospitalizadas, dinamizadas pela equipa da
Biblioteca.
Leituras na Prisão
Mensalmente, técnicos da Biblioteca deslocam-se ao Estabelecimento
Prisional de Faro, para fazer
empréstimo de livros e revistas aos
reclusos.
Junho
17 (18h00) - Acção de sensibilização “Poupar Energia Eléctrica”
Público-Alvo: público em geral
25 (10h00 e 11h00) - Teatro para
bebés: “IpiNêspês”. Concepção e
realização: Teatro do Elefante, no
âmbito do projecto Brincar a Ler,
com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian. Público-alvo: creches
(crianças dos 3 meses aos 3 anos).
Inscrições prévias (289897513).
Julho
3 (21h00) - Clube de Leitura
Discussão da Obra “O Animal Moribundo”, de Philip Roth
9, 10 e 11 (10h30) - Oficina de
Férias “Como nasce uma história?
Como se faz um livro?”. Concepção
e realização: Sara Monteiro
Público-alvo: crianças dos 6 aos 10
anos. Inscrições Prévias
11 (22h00) - Espectáculo de Fados
– Comemoração dos 20 anos “Ecos
de Coimbra”.
Público-Alvo: público em geral
15 e 17 (das 10h00 às 12h00 e
das 14h00 às 16h00) - Oficina de
Arte “Pinturas com História”. Público-Alvo: crianças dos 6 aos 10
anos
(289897513)
geral@biblioteca.cm-faro.pt

• Biblioteca Municipal de Lagos
Junho
17 (21h30) - Terças de Jazz: Sons
& Palavras. Um espectáculo original de Hugo Alves, em parceria
com a Biblioteca Municipal de
Lagos. Um espectáculo multidisciplinar, que acontece às segundas
terças-feiras de cada mês.
21 (10h30 a 12h00) - Clube de
Leitura Os Pequenos Leitores
Público-alvo: crianças dos 8 aos 12
anos de idade, inscritas como leitores da Biblioteca Municipal
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Formação

Notícias

Marketing para Serviços de Documentação
23 e 24 de Junho

• Biblioteca Municipal de

Formador: António Sá Santos
Horário: 10h00-13h00 | 14h00-17h00 | Nº Horas: 12
Objectivos:
Dar a conhecer os princípios essenciais do Marketing. Demonstrar algumas aplicações e desenvolvimento de estratégias de Marketing
Apresentar como o Marketing se aplica às bibliotecas e Serviços de Documentação.
Apresentar o Plano de Marketing como instrumento essencial de trabalho no
desenvolvimento da estratégia de Marketing de uma biblioteca. Quais as recentes aplicações e desenvolvimentos do Marketing.
Destinatários: Para os técnicos de biblioteca e documentação que trabalhem
directamente com as questões relativas à gestão e organização do serviço ou
que tenham por missão lidar com os utilizadores e criarem e desenvolverem actividades de animação.
Local: Universidade do Algarve – Escola Superior de Tecnologia -Sala 132
Nº máximo de formandos: 20
Inscrições: Devem ser enviadas para o e-mail badsul@apbad.pt , até 3 dias
antes do início da formação.
O cancelamento da inscrição, nos 2 dias úteis anteriores ao início do curso obriga
ao pagamento de 50% do valor.
Preço de Associado: 120 €
Preço de não associado: 150 €
Plano da acção de formação
1. Introdução:
Definição e conceitos de Marketing
2. A imagem da instituição
Conceito de imagem
Características da imagem
A gestão da imagem
A imagem das instituições sem fins lucrativos
Casos práticos e debate
3. O marketing para as bibliotecas
Conceitos e singularidades
4. O planeamento de Marketing
Definição e objectivos
O Plano de Marketing: conteúdos e concepção
Elaboração e discussão de planos de Marketing
5. As novas tendências do Marketing:
O Buzz Marketing
O Web Marketing
Análise e discussão de casos práticos
Metodologia: A metodologia irá incidir numa componente teórica para explicação e apresentação de conceitos e noutra prática de discussão, debate e elaboração de trabalhos a
apresentar no decorrer da acção

Para mais esclarecimentos:
Contactos da BAD Sul - Formação:
Maria João Barradas (mjbarra@ualg.pt) | Telm. 913246932
Telf. 289 800100-ext.6317

Portimão
Junho
23 a 27 (20h30 às 23h30) Curso Breve de Literatura Brasileira
(Programa de Itinerâncias da
DGLB), com o Dr. Abel Barros Baptista.
Objectivos: Valorizar o papel do
livro e da leitura como factor de
desenvolvimento e enriquecimento
pessoal; alargar os conhecimentos
sobre literatura, sensibilizando os
participantes para diversos autores, temas e géneros.
Público alvo: a quem interessar.
Inscrição prévia.
Telefone: 282480470
Fax.: 282480485
email:bibliotecaportimao@bmmtgomes.pt

• Biblioteca Municipal de Tavira
Junho
Terças (14h00) e Sextas feira
(10h00) - “Olhar um conto - Por
livros nunca dantes navegados!”,
com marcação prévia. Públicoalvo: alunos das escolas.
21 (16h00) - “Histórias para instrumentos”. Público alvo: crianças
dos 3 até aos 5 anos de idade.
2 7 (1 1 h0 0 ) - Co nf e rê nc ia
“Salazar”, por Peter Kingdon Booker.
E-mail: biblioteca@cm-tavira.pt

• Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve (CDE)
Às 6ªs feiras o CDE UAlg apresenta
A Europa na RUA (FM 102.7),
Rádio Universitária do Algarve.
Esta iniciativa, no âmbito da campanha de promoção do CDE junto
da Comunidade Académica, pretende contribuir para a divulgação
das iniciativas e políticas comunitárias e das actividades do CDE.
A Europa na RUA teve a sua 1ª
edição no final de Maio e apresentará a informação sob diferentes
formatos: noticiários, entrevistas e
debates com investigadores e
especialistas.
Contacto para mais informações:
mjbarra@ualg.pt
• Centro de Documentação e
Informação de Vila Real de
Santo António
Junho
Terças e Quintas (11h00 e
14h00) - Hora do Conto:
“O Leão e o Canguru”, públicoalvo: alunos da pré-primária;
“O Velho e os Pássaros”, públicoalvo: 1º ciclo
Marcações através de contacto
telefónico 281542655
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