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Editorial
Neste número do Notícia BAD, o destaque vai claramente para a publicação em
Diário da República da Lei n.º16/2008, de 1 de Abril, pela qual se faz a
transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º2004/48/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho.
No que toca de forma particular ao sector da informação e documentação, a
lei regula a polémica questão da remuneração pelo empréstimo público, questão
que mereceu em 2006 a condenação do Estado português pelas instâncias
comunitárias.
Tendo sido consultada no processo, a BAD conseguiu ver consagrados na
redacção final da lei aspectos decisivos para a manutenção da gratuitidade do
empréstimo, que tem vindo a defender.
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Chamamos também a atenção para a iniciativa da Rede Municipal de Bibliotecas
de Lisboa, a decorrer durante o mês de Maio, que propõe um extenso programa
que coloca em destaque a profissão de informação e documentação.
Voltamos a apelar à colaboração dos associados para enriquecimento do boletim,
dando a conhecer iniciativas, promovendo projectos, sugerindo leituras.
Submeta os seus contributos através do email editorial@apbad.pt.

Conservação preventiva da herança
documental em climas tropicais, de René
Teijgeler

. Acontece em Maio...

Destaques
Remuneração pelo empréstimo público:
Lei n.º16/2008, de 1 de Abril
A remuneração pelo empréstimo público, directamente
relacionada com a questão dos Direitos de Autor e
Direitos Conexos, tem vindo a ocupar nos últimos anos
um lugar de destaque nas preocupações dos bibliotecários
e, de forma expressiva, nas linhas de intervenção política
e social da BAD.
O tema evidenciou-se no ano de 2004, momento em
que foi intentada uma acção no Tribunal de Justiça da
União Europeia contra o Estado português, por aplicação
incorrecta da directiva comunitária 92/100/EC. Logo
nesse ano, a BAD apresentou ao Governo uma petição
com mais de 20 000 assinaturas, solicitando a
manutenção das isenções contempladas no Decreto-Lei
332/97.
As iniciativas da Associação continuaram no ano seguinte,
pelo envio de cartas à Direcção-Geral dos Assuntos
Comunitários e ao Gabinete do Direito de Autor,
reforçando a sua posição de apoio à manutenção da
gratuitidade do empréstimo público, e pedindo
esclarecimentos sobre o processo contra Portugal.
Em 2006, por acórdão de 6 de Julho, o Tribunal de
Justiça da União Europeia decide pela condenação do
Estado português, que reagiu, em 2007, com a Proposta
de Lei 141/X, que diminuía o número de isenções ao
pagamento de remuneração pelo empréstimo público.

Este documento suscitou a tomada de posição da BAD,
enviada em Junho de 2007 à Comissão de Educação,
Ciência e Cultura da Assembleia da República, e da qual
resultou ser a Associação ouvida em audiência por
deputados da referida Comissão, os quais solicitaram
a apresentação de uma proposta concreta de alteração
ao Decreto-Lei 332/97.
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No passado dia 1 de Abril de 2008, foi publicado em
Diário da República a Lei n.º16/2008, que transpõe para
a ordem jurídica interna a Directiva n.º2004/48/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril,
relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual,
procedendo à terceira alteração ao Código da Propriedade
Industrial, à sétima alteração ao Código do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos e à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de Novembro.
A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas
e Documentalistas regozija-se com o facto de terem
sido integradas neste documento legal as propostas de
alteração que apresentou oportunamente,
nomeadamente:
* a exclusão do conceito de comodato do empréstimo
interbibliotecas, da consulta presencial de documentos
no estabelecimento e da transmissão de obras em rede;
* a não aplicação da remuneração às bibliotecas públicas
da Administração Central, Regional e Local, escolares e
universitárias.
Consulte a Lei em http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/06400/
0189401983.PDF.

Lançamento das Regras de catalogação

for Bibliographic Records, a RDA - Resource Description
and Access, ou a Declaração de Princípios Internacionais
de Catalogação, documento preliminar aprovado pelo
1.º Encontro de Peritos sobre um Código de Catalogação
Internacional, em Frankfurt, 2003, e que virá substituir
os “Princípios de Paris”, aprovados pela Conferência
Internacional sobre Princípios de Catalogação em 1961),
ainda assim acreditamos que este volume, que em cerca
de 1000 páginas sistematiza e adapta à realidade da
língua portuguesa as ISBD’s para todos os suportes e
as AACR – Anglo-American Cataloguing Rules, constituirá
uma importante base para o trabalho de catalogação.
Foram aliás nesse sentido as intervenções que tiveram
lugar, de António Pina Falcão, Presidente da BAD, que
traçou a evolução das regras, no contexto internacional
e nacional, e de Fernanda Campos, colaboradora neste
volume, e que apresentou a comunicação “Caminhos da
catalogação”, na qual salientou a perenidade da
importância da utilização de regras consensualizadas no
plano internacional como ferramenta para uma eficaz
recuperação da informação num ambiente de rede.
A obra encontra-se à venda pelo preço de €40 para
associados, e €50 para não associados.

8.º Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas
Públicas
Sobre o tema Bibliotecas Públicas: Trabalhando em
Rede, vai realizar-se nos dias 20 e 21 de Maio, no
Auditório da Direcção-Geral dos Arquivos (Torre do
Tombo), em Lisboa, o 8.º Encontro Luso-Espanhol de
Bibliotecas Públicas.

Aconteceu no passado dia 16 de Abril, no auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, o lançamento da
obra Regras de catalogação: descrição e acesso de
recursos bibliográficos nas bibliotecas de língua
portuguesa, resultado do trabalho desenvolvido durante
mais de dois anos por José Carlos Sottomayor, e editado
pela BAD. Com a capacidade da sala completamente
esgotada, a Associação viu confirmado o interesse e a
expectativa dos profissionais do sector em torno da obra
e a pertinência de que se reveste, no contexto actual,
a publicação desta ferramenta de trabalho.
Conscientes de que as regras de catalogação se encontram
em evolução e que se preparam no terreno alterações
de relevo (refiram-se os FRBR – Functional Requirements

Neste encontro promovido pela DGLB, serão abordadas
temáticas como a cooperação transfronteiriça, a
cooperação entre bibliotecas públicas e escolares e o
apoio das estruturas centrais às bibliotecas. O tema dos
direitos de autor e da remuneração pelo empréstimo
nas bibliotecas será objecto de duas conferências.
As comunicações ficarão a cargo de responsáveis por
organismos e programas específicos, bem como de
bibliotecários de ambos os países.
Consulte o programa detalhado em http://www.dglb.pt/
sites/DGLB/Português/Documents/Programa_Encontro
LusoEspanhol.pdf. A participação no encontro é gratuita.
A inscrição, disponível em linha, pode ser preenchida
em http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Português/Documents
/FichaInscricao_EncontroLusoEspanhol.doc. Para mais
informações, contacte a organização através do e-mail
rcbp@dglb.pt e do tel. (+351) 217 982 143.
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Notícias
Maio, mês da profissão de informação e
documentação na Câmara Municipal de Lisboa

A iniciativa O Mês da Profissão de InformaçãoDocumentação na Câmara Municipal de Lisboa, centra-se este ano no exercício da profissão nas bibliotecas.
Pretende-se reflectir sobre o contributo da Rede Municipal
de Bibliotecas de Lisboa para a história das bibliotecas
portuguesas, dar a conhecer a evolução da profissão na
CML, chamar a atenção dos actores envolvidos na leitura
pública para o papel social e cultural das bibliotecas
municipais e dos seus profissionais, e reflectir sobre o
futuro da profissão.
Da iniciativa constam conferências em torno da profissão,
um curso livre sobre a história das bibliotecas e da leitura
pública em Portugal, um ciclo de sessões de reminiscência
com antigos profissionais das bibliotecas municipais de
Lisboa, uma exposição sobre as práticas bibliotecárias
no município de Lisboa, uma mostra documental de
livros escolhidos pelos profissionais da RMBL e visitas
guiadas a algumas bibliotecas.
A iniciativa é aberta a todos os interessados, embora o
seu público-alvo sejam os actuais e potenciais profissionais
desta área. Consulte o programa em http://blx.cmlisboa.pt/gca/index.php?id=1222.

Distributed Proofreaders: tele-voluntariado

Alguma vez sentiu vontade de contribuir activamente
para a salvaguarda do património cultural mundial?
Gostaria de fazê-lo no âmbito de um projecto à escala
internacional?

em língua portuguesa. No catálogo do Projecto
Gutenberg constam já 206 títulos em língua portuguesa,
de acesso livre e gratuito para consulta e download, o
que nos posiciona como 7.ª língua europeia com mais
obras. Os objectivos para 2008 são de colocação de
mais 200 obras nacionais. Até 2017, pretende-se colocar
a língua portuguesa em 3.º lugar.
Para colaborar nesta iniciativa,
consulte o sítio web dos
Distributed Proofreaders, em
http://www.pgdp.net/c/, e
registe-se como voluntário.
Após o registo, terá acesso a
um ficheiro .pdf com o manual de
instruções para começar desde
logo a colaborar na missão de preservar a história literária
do mundo num suporte gratuito, para uso de todos.

Library Link of the Day: em dia com o mundo
A falta de tempo para nos mantermos actualizados em
relação ao muito que se publica é um problema real
para qualquer bibliotecário ou interessado no universo
da biblioteconomia, especialmente quando pensamos
na aceleração das mudanças na profissão.
The Library Link of the Day é um verdadeiro serviço
de clipping, disponibilizando um link diário para que
fique a par da actualidade. Os conteúdos são diversos
nos temas tratados, na sua relevância e no grau de
profundidade, assim como são diversas as suas
proveniências, desde periódicos de grande circulação
(The Times, Newsweek, Herald Tribune, The Guardian,
...) até publicações especializadas (PC Magazine, Library
Journal, Publishers Weekly, ...).
A iniciativa, da responsabilidade de John Hubbard,
bibliotecário da Universidade de Wisconsin-Milwaukee,
que lançou o serviço em 2003, apresenta os links sem
qualquer tipo de comentário, e remete sempre para
conteúdos de acesso gratuito.
Num contexto em que prolifera a informação e em que
se multiplicam os pontos de acesso, este serviço surge,
como é referido na página de abertura, pensado para
bibliotecários ocupados e para “adeptos” de bibliotecas
de todos os géneros, como forma de os colocar a par
de toda uma variedade de tópicos de interesse aos quais
não teriam acesso de outra forma.

A iniciativa Distributed Proofreaders, assente numa
rede de voluntários em todo o mundo, apresenta um
método de base web capaz de integrar múltiplos
contributos individuais na prossecução de um objectivo
comum: o de converter livros que caíram no domínio
público em e-books que irão integrar o Projecto
G u t e n b e r g ( h t t p : / / w w w. g u t e n b e r g . o r g / w i k i /
PT_Principal). Sendo os títulos disponibilizados em
páginas individuais, muitos voluntários podem trabalhar
na mesma obra em simultâneo, o que agiliza o processo.
Para a revisão de provas, é disponibilizada aos voluntários
uma página digitalizada da obra escolhida, com a
correspondente conversão por OCR. A visualização das
duas versões em página única facilita o trabalho de
comparação, sendo bastante intuitiva toda a metodologia
e processo de envio do resultado novamente para o
servidor.
O controlo de qualidade é, também ele, assente na
mesma rede de voluntários, estando previstas, para
cada página de cada obra, duas revisões de texto e duas
revisões de formatação. Só após todas as páginas terem
passado por estas etapas é feita a sua reunião num ebook, submetido então ao arquivo do Projecto
Gutenberg.
Estão neste momento disponíveis para revisão 317 obras

Visite a página em http://www.tk421.net/librarylink/,
faça a sua subscrição, e passe a receber diariamente,
na sua caixa de email, um link por dia. Pode ainda
subscrever o serviço de RSS ou consultar os artigos no
histórico da página.

Subscreva o boletim bibliográfico da Associação Portuguesa
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - Bibliobad,
e receba na sua caixa de e-mail, todos os meses, as
novidades da Biblioteca. Preencha o formulário em
http://www.apbad.pt/Biblioteca/biblioteca_prod.htm.
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IFLA: 24th Annual Pre-Conference of Library
and Research Services for Parliaments
Realiza-se de 6 a 8 de Agosto, em Ottawa, Canadá, a
24th Annual IFLA Pre-Conference of Library and Research
Services for Parliaments.
O tema da conferência é Legislative Libraries: Partners
in Democracy, com enfoque na forma como estas
instituições apoiam os seus parlamentos, parlamentares
e outros, contribuindo para um processo democrático
mais efectivo.
Numa época caracterizada por avanços tecnológicos que
se apresentam mais rápidos e persistentes que nunca,
somos confrontados com o desafio de responder a novas
necessidades, e o papel de fornecedores de conhecimento
prende-se mais com ligações que com colecções.
O encontro será uma oportunidade de aprendizagem,
de partilha de ideias e boas práticas, e de exploração
de caminhos inovadores.
Consulte o programa em http://www.preifla2008.ca/
content/Program08-e.pdf.

Leituras
ICA-ISDF: Norma Internacional para Descrição
de Funções
O Comité de Boas Práticas e Normas do Conselho
Internacional de Arquivos (CBPN/CIA) publicou a primeira
edição da Norma Internacional para Descrição de Funções
(ISDF).
O principal objectivo do trabalho arquivístico é preservar
o contexto original da produção dos documentos,
salvaguardando o seu valor de prova e autenticidade.
Registos de autoridade em conformidade com a ISAAR
(CPF) tornam possível reunir toda a informação
importante sobre os produtores de documentos, entidades
colectivas, pessoas ou famílias. Essa é a razão para
fornecer descrições separadas, mas associadas, de
documentos e seus produtores, já que tal torna possível
aos arquivistas desenvolver sistemas de descrição
dinâmicos e multidimensionais.
As funções são frequentemente transferidas de uma
entidade colectiva para outra. Assim, será muito mais
difícil para os utilizadores reconstituir o contexto de
produção dos documentos se dispõem apenas de registos
de autoridade descrevendo entidades colectivas que
exerceram a mesma função. Descrições separadas
(porém associadas) de funções podem melhorar a
compreensão desse contexto e podem ser usadas,
conjugadas com descrições conformes com a ISAD(G)
e catálogos de autoridades em conformidade com a
ISAAR (CPF), como uma ferramenta para a eficaz
recuperação de descrições de documentos e de produtores
em sistemas de descrição arquivística. Esta abordagem
constitui a base da nova norma internacional, que fornece
orientação para a elaboração de descrições de funções
de entidades colectivas associadas à produção e
manutenção de documentos.
O documento agora editado, que será apresentado no
Congresso do ICA em Kuala Lumpur, está disponível em
inglês, francês, espanhol e português. Inclui vinte e seis
elementos de descrição, organizados em áreas de
informação. Também inclui um capítulo com
r e c o m e n d a ç õ e s p a ra o e s t a b e l e c i m e n t o d e
relacionamentos de descrições de funções com descrições
arquivísticas conformes à ISAD(G) ou com registos de
autoridade conformes à ISAAR(CPF). O apêndice contém
exemplos de aplicações em diferentes idiomas. Consulte
ou faça a descarga do documento, na versão portuguesa,
em http://www.ica.org/sites/default/files/ISDF%20PORT.pdf.

Conservação preventiva da herança
documental em climas tropicais, de René
Teijgeler
TEIJGELER, René
Conservação preventiva da
herança documental em
climas tropicais : uma
bibliografia anotada / René
Teijgeler ; colab. Gerrit de
Bruin, Bihanne Wassink, Bert
van Zanen ; coord. Maria
Luísa Cabral ; trad. da ed. rev.
Maria Teresa Costa Guerra
. – Lisboa : BN, 2007. – 400 p.
(Publicações técnicas sobre
P&C ; 4)
ISBN 978-972-565-389-0
“A nossa herança é tudo aquilo o que conhecemos sobre
nós próprios; aquilo que conservamos constitui o nosso
único registo. Esse registo é o farol que ilumina as trevas
do tempo, a luz que guia os nossos passos. A conservação
é a forma através da qual a preservamos. É um
compromisso, não só com o passado, mas também com
o futuro.”
A citação, retirada da introdução da obra (p. 27), justifica
a atenção crescente a dar à preservação e conservação,
entendidas cada vez mais como processo que acompanha
o ciclo de vida dos documentos (bibliográficos,
arquivísticos ou outros). Hoje em dia, projectos de
conservação preventiva obrigam a uma visão global que
envolve preocupações com as infraestruturas, iluminação,
temperatura, humidade, acondicionamento,
manuseamento, limpeza, controlo de pragas. Neste
processo, o clássico, minucioso e dispendioso “restauro”
surge tendencialmente como intervenção de excepção,
a aplicar a itens diferenciados, e a par de outras soluções,
como a transferência de suporte.
Poderá ter passado despercebido o lançamento, em
Março de 2007, da primeira tradução para língua
portuguesa deste manual/bibliografia, editado na versão
original em 2001 por iniciativa conjunta do Conselho
Internacional de Arquivos (ICA), dos Arquivos Nacionais
da República da Indonésia e dos Arquivos Nacionais da
Holanda.
Como se lê na apresentação feita por Maria Luísa Cabral,
“embora o título possa levar a crer que as diversas
realidades descritas não se aplicam às condições
geográficas circundantes às bibliotecas e arquivos
portugueses, os leitores poderão constatar sem dificuldade
como está errada a sua dedução. As bibliotecas e arquivos
portugueses não se reverão em certas condições extremas
das zonas tropicais, mas os leitores ficarão
agradavelmente surpreendidos com o manancial de
informação que se ajusta às perguntas e necessidades
do seu quotidiano.”
Os textos descritivos e teóricos vêm complementados
com uma bibliografia exaustiva, que se apresenta como
referência fundamental para conservadores, bibliotecários
ou arquivistas. O volume integra a colecção Publicações
Técnicas sobre P&C, e foi editada pela Biblioteca Nacional
de Portugal em formato electrónico. O acesso para
consulta e download é livre e gratuito, podendo ser feito
em http://purl.pt/13853/1/.
René Teijgeler, holandês, é conservador. Estudou
sociologia, antropologia, encadernação e conservação.
Desde 1996 dirige o Paper in Development, orientado
para a preservação e gestão de colecções, tendo
trabalhado em bibliotecas, arquivos e museus de vários
países em vias de desenvolvimento. Foi, de Julho de
2004 a Março de 2005, conselheiro do Ministro da Cultura
iraquiano.
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Acontece em Maio...
EM PORTUGAL

. Desafios ao exercício da profissão: uma reflexão

sociológica (conferência por Vera Borges, do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) - “O Mês
da Profissão de Informação-Documentação na Câmara
Municipal de Lisboa”)

NA EUROPA

. III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores

en Información y Documentación
Tema: Formación, investigación y mercado laboral en

Información en España y Portugal
Data: 5 a 7 de Maio de 2008
Local: Salón de Actos da Facultad de Traducción y Documentación
da Universidad de Salamanca, Espanha
Organização: Universidad de Salamanca

Data: 5 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, Lisboa
Organização: Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa

Mais informações: http://www.edibcic.org/Eventos2.htm

Mais informações: http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=1222

. International Conference Advocacy and Libraries

. Memórias das práticas profissionais nas bibliotecas de

Data: 9 de Maio de 2008
Local: Theatre of the Word, Amsterdam Public Library, Holanda
Organização: VOB – FOBID – EBLIDA

Lisboa - I (sessão de reminiscência) - “O Mês da Profissão
de Informação-Documentação na Câmara Municipal de
Lisboa”)
Data: 6 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal Central - Palácio Galveias, Lisboa
Organização: Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa
Mais informações: http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=1222

. VI Encontro de Literatura-Infanto-Juvenil

Tema: Um Carreirinho de Letrinhas ao Encontro da Palavra
Data: 9 e 10 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal de Pombal
Organização: Biblioteca Municipal de Pombal
Mais informações: http://biblioteca.cm-pombal.pt/

. 8º Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas Públicas
Tema: Bibliotecas Públicas: Trabalhando em Rede
Data: 20 a 21 de Maio de 2008
Local: Auditório da Direcção-Geral dos Arquivos, Lisboa
Organização: Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas
Inscrições gratuitas até 10 de Maio

Mais informações: http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugu%c3%aas/
Paginas/EncontroLuso-Espanhol.aspx

. A evolução das práticas profissionais nas bibliotecas

municipais de Lisboa (conferência por Cláudia Castelo,
da Direcção Municipal de Cultura da CML) - “O Mês da
Profissão de Informação-Documentação na Câmara
Municipal de Lisboa”)
Data: 21 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal de São Lázaro, Lisboa
Organização: Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa

Mais informações: http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=1222

Mais informações: http://www.debibliotheken.nl/content.jsp?objectid=15762

. 16th annual “Libraries and Librarianship: Past,
Present and Future” Seminar

Data: 11 a 24 de Maio de 2008
Local: Bodleian Library, Oxford, Reino Unido
Organização: Oxford University
Mais informações: http://sils.unc.edu/programs/international/oxford.html

. TAPE workshop on the curation and preservation
of audiovisual collections

Data: 12 a 16 de Maio de 2008
Local: University of Glasgow, Reino Unido
Organização: TAPE
Mais informações: http://www.hatii.arts.gla.ac.uk/news/tape.html

. LIBER Library Collection Security Conference
Data: 20 de Maio de 2008
Local: British Library, Londres, Reino Unido
Organização: LIBER
Mais informações: http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/ccare/events/
index.html#liber

. 29th Congress of the International Association of

Paper Historians
Tema: The Birth of an Industry – from Forest to Paper
during the 19th Century
Data: 27 a 31 de Maio de 2008
Local: Stockholm, Suécia
Organização: Association of Nordic Paper Historians

. Memórias das práticas profissionais nas bibliotecas de

Mais informações: http://www.spci.se/jubileum/

Data: 26 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal Central - Palácio Galveias, Lisboa
Organização: Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa

NO RESTO DO MUNDO

Lisboa - II (sessão de reminiscência) - “O Mês da Profissão
de Informação-Documentação na Câmara Municipal de
Lisboa”)

Mais informações: http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=1222

. Encontro sobre E-Books
Data: 28 de Maio de 2008
Local: Hotel Fénix, Lisboa
Organização: Swets, Consinfor

. Colloque conjoint Asted/CBPQ
Tema: Bien placées pour le Savoir!

Data: 14 a 16 de Maio de 2008
Local: Centre de Conférence Gelber, Montreal, Canadá
Organização: Asted e CBPQ
Mais informações: http://www.cbpq.qc.ca/congres/congres2008/
appel_communications_2008.htm

Mais informações: formacao@consinfor.pt

. A memória da profissão e os desafios do futuro

(conferência por Fernanda Ribeiro, da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto) - “O Mês da Profissão
de Informação-Documentação na Câmara Municipal de
Lisboa”)
Data: 29 de Maio de 2008
Local: Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, Lisboa
Organização: Rede Municipal de Bibliotecas de Lisboa
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