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O segundo detém-se no tema dos motores de busca na
Internet. Tornaram-se rapidamente ferramentas
incontornáveis na resposta a necessidades de informação,
alterando substancialmente os comportamentos de pesquisa.
Após uma sensação de ameaça provavelmente sentida por
todos os profissionais da informação e documentação,
acabaram por ser naturalmente absorvidos também ao nível
das práticas profissionais do sector. Finalmente, parece
termos entrado na fase da cooperação efectiva, tendo o
primeiro passo sido dado pela Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra, ao disponibilizar para colocação no Google Book
Search 600 títulos do seu acervo. De destacar também um
novo produto no mercado, o Cuil, cuja meta é tornar-se o
maior motor de busca na Web.
E como sempre, terminamos com o apelo 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.

Destaques

universitárias e especializadas, tanto públicas como
privadas.

PORBASE: nova versão em linha

A nova versão, que pode ser consultada em
http://porbase.bnportugal.pt surge como resultado das
remodelações iniciadas no princípio de 2008, decorrentes
não só da actualização da aplicação HIP – Horizon
Information Portal, mas também de uma renovação em
termos gráficos, de funcionalidade, e da infra-estrutura
informática. Os resultados esperados são a melhoria da
resposta às necessidades das bibliotecas que nela
colaboram, e dos seus utilizadores, nomeadamente em
termos de maior clareza e facilidade de utilização do
catálogo. Uma das novidades é a autonomização, para
efeitos de pesquisa, do catálogo da Biblioteca Nacional
de Portugal.

A Biblioteca Nacional de Portugal anunciou no mês de
Agosto a colocação em linha da nova versão da PORBASE
– Base Nacional de Dados Bibliográficos, coordenada
pela BNP (decorrente das suas funções de centro nacional
de informação bibliográfica) e contando com cerca de
170 bibliotecas cooperantes, entre bibliotecas públicas,

Como se lê na nota de divulgação, a complexidade e
volume da migração de dados para o novo sistema
implicou uma aturada intervenção para completar esta
primeira etapa de renovação da PORBASE, que será
oportunamente prosseguida com o melhoramento de
diversos aspectos práticos pontuais, quer da

www.ebsco.es
www.ebsco.es

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - R. Morais Soares, 43-C, 1º Dto. e Fte. - 1900-341 LISBOA - PORTUGAL
Tel. +351 218161980 - Fax. +351 218154508 - Email: apbad@apbad.pt - website: www.apbad.pt

disponibilização da informação quer dos serviços do
Catálogo Colectivo em Linha das Bibliotecas Portuguesas.
Outros aspectos, mais profundos, encontram-se já em
estudo, relacionados com o modelo de cooperação e a
natureza geral do serviço e as formas de actualização
dos dados, no sentido de uma mais efectiva automatização
que permita uma maior agilidade, reduzindo custos e
aumentando a rapidez das actualizações.

Universidade da Virgínia, chamam a "googlização de
tudo".

Criada em 1986, a PORBASE está disponível ao público
desde 1988, disponibilizando actualmente mais de
1 500 000 registos bibliográficos e 1 200 000 registos
de autoridade. Anualmente, a base de dados cresce em
média cerca de 100 000 registos bibliográficos, nacionais
e estrangeiros, sem restrições de âmbito temático ou
cronológico. Assentando numa filosofia de cooperação,
a PORBASE pretende estar ao serviço da investigação
e da difusão cultural, procurando optimizar os recursos
disponíveis e dar suporte à normalização das práticas
profissionais na comunidade de bibliotecas e serviços
de documentação portugueses.

Com fins comerciais, a editora Leya formalizou igualmente
um protocolo com a Google, passando a disponibilizar
excertos das suas edições. O grupo acredita ser esta
uma forma de promover os seus autores à escala
planetária.

Desde Abril de 2006, o conteúdo da PORBASE está
disponível no Google Scholar (http://scholar.google.pt/)
permitindo que os recursos das bibliotecas portuguesas
sejam pesquisados neste serviço especializado,
especialmente vocacionado para o público académico.
A PORBASE está também presente na B-On : Biblioteca
do Conhecimento Online (http://www.b-on.pt/) serviço
que reúne uma vasta cobertura internacional de
publicações científicas disponíveis em linha.

Livros da Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra no Google Book Search

Foi formalizada em 10 de Julho uma parceria, inédita
em instituições portuguesas, entre a Universidade de
Coimbra e o Google Portugal, mediante a qual a Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra (detentora de uma
colecção de cerca de 1 500 000 títulos, muitos dos quais
considerados raros) vai disponibilizar, na íntegra, 600
livros e publicações periódicas em domínio público no
Google Book Search (http://books.google.com), motor
de busca especializado em livros.
Monografias, separatas e publicações periódicas de
grande prestígio e interesse histórico-cultural, como a
Acta Universitatis Conimbrigensis e a Revista da
Universidade de Coimbra, passarão a estar acessíveis
online através do Google Book Search. Esta interface
permite ao utilizador consultar diversas páginas do livro
e seguir hiperligações para páginas Web relacionadas da editora, de lojas virtuais de venda de publicações,
ou a localização da obra em outras bibliotecas. Desde
a sua fundação, em 2004, contou com a parceria das
principais bibliotecas universitárias norte-americanas,
como Harvard, Oxford e Standford, e ainda da Biblioteca
Pública de Nova Iorque, que forneciam os livros para
que o Google os digitalizasse.

A 11ª edição do Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
passou a classificar a palavra "google" como um verbo
transitivo, cujo passado é "googled”. Segundo a definição,
Google significa "usar a ferramenta de buscas Google
para obter informações na www".

Notícias
2008: Ano Europeu do Diálogo
Intercultural

Lançado a 4 de Dezembro de 2007, o Ano Europeu do
Diálogo Intercultural 2008 assenta na consciência de
que a diversidade cultural europeia representa uma mais
valia que deve ser explorada em todo o seu potencial.
Num ambiente cultural cada vez mais aberto e complexo,
o conhecimento do outro abre perspectivas de
enriquecimento, mas também de entendimento mútuo.
O alargamento, a livre circulação de trabalhadores, a
globalização, alargaram o carácter multicultural de muitos
países, confrontando-os com a pluralidade de línguas,
de religiões, de etnias e de cultural.
Se impactos económicos e sociais não geram consenso
na análise desse processo, um estudo do Eurobarómetro,
em Novembro de 2007, revela um sentimento dominante
na União Europeia favorável ao diálogo intercultural;
com efeito, 72% dos cidadãos europeus acredita que
pessoas com etnia, religião ou nacionalidade diferente
enriquecem a vida cultural do seu país, embora o mesmo
estudo deixe clara a importância atribuída à preservação
das culturas tradicionais.
O Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008 promove
3 grandes objectivos:
- a promoção da diversidade cultural e diálogo
intercultural;
- a promoção da cultura como catalisador para os
objectivos da Estratégia de Lisboa;
- a promoção da cultura como elemento vital nas relações
internacionais da União Europeia.

Disponibilizando o acesso a milhares de conteúdos
integrais ou a excertos de obras, o Google Book Search
gerou polémica desde o seu anúncio. Se por um lado
representa aquilo com que os amantes de livros
electrónicos sempre sonharam (milhares de livros online),
representa para outros a monopolização por uma entidade
privada de todo o conhecimento e património cultural
da Humanidade, com os efeitos nefastos que daí poderão
advir, e a que alguns autores, como Siva Vaidhyanathan,
especialista em media e historiador da Cultura na
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - R. Morais Soares, 43-C, 1º Dto. e Fte. - 1900-341 LISBOA - PORTUGAL
Tel. +351 218161980 - Fax. +351 218154508 - Email: apbad@apbad.pt - website: www.apbad.pt

Em Portugal, a coordenação nacional está a cargo do
ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (http://www.acidi.gov.pt/). No portal Eurocid,
da responsabilidade do Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, poderá encontrar documentação relevante
para exploração do tema: conteúdos pedagógicos, dossier
do Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008, dossier
Cultura na UE e dossier Cidadania europeia. Aceda em
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_c
ot_id=3701&p_est_id=8752.

A mostra, enriquecida por algumas peças ultramarinas
cedidas pelo Museu Nacional de Etnologia e por
coleccionadores particulares, pode ser visitada até dia
12 de Setembro, no horário de funcionamento da
Biblioteca Nacional. Visitas guiadas mediante inscrição
através do Serviço de Relações públicas da BNP, pelos
telefones 217982068 e 217982428, ou pelo endereço
electrónico rel_publicas@bnportugal.pt. Está também
disponível um catálogo (http://www.bn.pt/livraria/extracoleccao/encontros-portugues.html), pelo preço de €5,00.

Encontro do Português com as Línguas não
Europeias: textos interlinguísticos. Mostra
bibliográffica na BNP

Europeana: Diblioteca Digital Europeia
disponível em Novembro de 2008

Em comunicado oficial, a comissária europeia para a
Sociedade da Informação e Media, Viviane Reding
anunciou a disponibilização em linha da Biblioteca
Europeana antes do final de 2008.
Assinalando o Ano Europeu do Diálogo Intercultural
2008, está patente Biblioteca Nacional de Portugal a
mostra bibliográfica Encontro do Português com as
Línguas não Europeias: textos interlinguísticos.
A mostra, que pode ser visitada na Sala de Referência
de 2 de Junho a 12 de Setembro, pretende apresentar
um conjunto de documentos relativos à “aventura da
língua portuguesa” no encontro com as civilizações
transeuropeias e suas línguas. Ou, usando as palavras
do Comissário, Telmo Verdelho, apresenta-se parcialmente
a memória histórica da relação interlinguística das
numerosas línguas não europeias com o português que,
a partir de Ceuta (1415), se alargou a toda a África e
depois à América do Sul, Ásia e Oceania. Daí se justifica
o enfoque na produção histórica e na reflexão
metalinguística sobre a diversidade das línguas e culturas,
e nas dificuldades inerentes à intercomunicação, no
relacionamento dos portugueses com os povos das
Descobertas. A compreensão da diferença, que marcou
contactos comerciais, diplomáticos ou de missionação.
Está organizada em 4 núcleos temáticos: 1) percursos
e espaços da língua portuguesa no mundo: a expansão
marítima e o encontro interlinguístico; 2) contactos
próximos: o árabe e o hebraico; 3) a produção
interlinguística no âmbito da missionação: manuscritos
e impressos relativos a África, Oriente e Brasil; 4)
lexicografia contemporânea e investigação. O elenco de
línguas e dialectos representados é extenso: amazoense,
angolano, árabe, ariano, ataúro, brasileito, bundo,
caboverdiano, canarim, chinês, chisena, chope, cinyanja,
concanim, ecuwabo, esperanto, fenício, galoli, guarani,
guineense, hebraico, indostano, japonês, kikongo,
kimbundu, landim, macaense, macua, malaio, mandarim,
marata, nheengatú, poranduba, sânscrito, tamil, tamul,
tetense, tétum, tupi e umbundu.

O projecto a 2 anos, iniciado em Julho de 2007, por
iniciativa da Comissão Europeia, propõe tornar acessíveis
mais de 2 milhões de obras digitalizadas, compreendendo
livros, jornais, mapas, manuscritos, documentos de
arquivo, pinturas, fotografias, registos sonoros e filmes,
num esforço comum e integrador das contribuições de
bibliotecas, arquivos e museus de toda a Europa. O
objectivo é tornar a diversidade cultural europeia aberta
e acessível a todos, com conteúdos representativos de
diferentes domínios da herança cultural.
A Europeana constitui uma rede fundada pela
Comissão Europeia com base no eContentplus
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/ec
ontentplus/index_en.htm), programa multianual
aprovado em Março de 2005 pelo Parlamento
E u r o p e u e p e l o C o n s e l h o, e i n t e g ra d o n a s
estratégias
definidas
pelo
i2010
(http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i20
10/index_en.htm).
I n t e g ra 9 0 r e p r e s e n t a n t e s d e o r g a n i z a ç õ e s
ligadas ao património e ao conhecimento e
especialistas de tecnologias de informação de
toda a Europa, sendo gerida centralmente por uma
equipa sedeada na Biblioteca Nacional da Holanda. É
monotorizada
pela
EDL
Foundation
(http://www.europeana.eu/edlnet/edl_foundation/pur
pose.php), cujos estatutos comprometem os seus
membros a:
- disponibilizar o acesso à herança cultural e científica
europeia através de um portal multi-domínio;
- cooperar na construção e sustentabilidade do portal;
- estimular actividades agregadoras de outros conteúdos
digitais existentes;
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- financiar a digitalização da herança cultural e científica
europeia.
Os dados apurados pela Comissão Europeia revelam que
apenas cerca de 1% das colecções de bibliotecas europeias
estão disponíveis em linha, pelo que se propõe promover
e incentivar projectos de digitalização, extensíveis a
arquivos e museus. Para tal, poderão ser decisivos os
cerca de 120 milhões de euros previstos para 2009/2010,
destinados a melhorar a acessibilidade do património
cultural europeu. A Comissão Europeia não deixa, ainda
assim, de lançar o apelo aos países da União Europeia
para criar parcerias com o sector privado, de forma a
acelerar o processo de digitalização e disponibilização
das obras.
Fundamental é, também, que os vários projectos se
desenvolvam mediante normas técnicas comuns que os
compatibilizem com a Biblioteca Digital Europeana. O
sítio web pretende tornar a herança cultural europeia
verdadeiramente interoperável e acessível a partir de
um serviço multilingue.
Até ao lançamento que agora se anuncia, pode explorar
a versão de demonstração da Europeana em
http://www.europeana.eu/europeana_demo/welcome.
php.

Português para todos: governo lança ensino
do português para imigrantes
O ensino do português e de vocabulário técnico específico
a 15 mil imigrantes, facilitando o acesso à nacionalidade
portuguesa e à integração profissional, é até 2013 o
objectivo do programa Português para todos, lançado
no final de Junho pelo Governo e coordenado pelo ACIDI
enquanto organismo intermédio do Programa Operacional
de Potencial Humano (POPH).
Integrada no âmbito do actual Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN) e co-financiada pelo Fundo
Social Europeu, a iniciativa vai disponibilizar cursos
gratuitos de língua portuguesa e ainda, para os imigrantes
que já dominem o nível básico, cursos de vocabulário
técnico em cinco áreas: comércio, hotelaria, cuidados
de beleza, construção civil e engenharia civil.
As escolas da rede do Ministério da Educação e os Centros
de Formação Profissional, promotores da formação, vão
leccionar os dois tipos de cursos: os primeiros permitirão

um melhor acesso à nacionalidade, à autorização de
residência ou ao estatuto de residência de longa duração,
enquanto os segundos se destinam a facilitar a integração
no mercado de trabalho.
No caso de instituições ou de empresas, os cursos
poderão ser leccionados nas respectivas instalações, de
acordo com as necessidades dos grupos e das entidades
patronais. Ao obter o certificado do curso, que pode ser
leccionado em parceria com as associações de imigrantes,
os participantes ficarão dispensados da realização de
testes comprovativos do conhecimento da língua.
Durante a cerimónia de apresentação do programa, o
ministro da presidência, Pedro Silva Pereira, adiantou
que o Governo recebeu já numerosas candidaturas de
estabelecimentos de ensino e centros de formação
profissional. Até à conclusão do QREN, em 2013, o plano
prevê atingir os 15 mil participantes, com um investimento
total de 11,5 milhões de euros.
Ainda que não formalmente envolvidas neste programa,
as Bibliotecas Públicas, pelas responsabilidades que lhe
são atribuídas no Manifesto da IFLA/UNESCO de 1994,
poderão e deverão participar neste processo tendente
à efectiva integração das comunidades imigrantes, quer
apoiando e participando nos programas existentes, quer
criando programas e actividades próprios de alfabetização
e de literacia.

CUIL: o novo motor de busca
Este verão foi marcado pelo aparecimento do Cuil (cuil
é uma palavra irlandesa antiga, que significa
conhecimento) lançado no dia 28 de Julho, que se autointitula o maior motor de busca do mundo, já com 120
biliões de páginas indexadas, e com o objectivo de alterar
irreversivelmente as formas de pesquisa na Internet.
Num momento em que a Microsoft (terceira maior
empresa norte-america no mercado dos motores de
busca na web) procura unir forças com o segundo
posicionado no sector – o Yahoo – para competir com
o líder Google, a potencial concorrência acabou por surgir
através da constituição de uma nova empresa, fundada
por antigos engenheiros do Google (Anna Patterson,
Russell Power, Louis Monier) e da IBM (Tom Costello).
Como se lê na página de apresentação do novo produto,
a Internet cresceu exponencialmente nos últimos 15
anos (tornou-se mais vasta, mas também mais
desorganizada), mas os motores de busca não
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acompanharam esse processo. O Cuil pesquisa mais
páginas na web que qualquer outro concorrente: 3 vezes
mais que o Google e 10 vezes mais que a Microsoft. Os
seus objectivos prendem-se com dois problemas centrais
na pesquisa: como indexar toda a Internet (e não apenas
parte dela), e como analisar e organizar as páginas de
forma a encaminhar o utilizador para os resultados
efectivamente pretendidos. Assenta, por isso, numa
filosofia diferente, não baseando os resultados de pesquisa
em critérios de popularidade (decorrentes do número
de links e de padrões de tráfego de audiência), mas
antes de relevância, o que pressupõe uma análise de
conteúdo, conceitos, inter-relações e coerência da página.
O Cuil é também distinto na forma de apresentação dos
resultados, que surgem na forma de um leque de escolhas
e de sugestões, e separados por categorias que orientam
o utilizador no universo da informação, também com o
auxílio de imagens.
Os fundadores trabalharam directamente na construção
e desenvolvimento de outros motores de busca. O Cuil
resulta da consciência de ser necessário não um
aperfeiçoamento dos sistemas existentes, mas sim uma
aproximação fundamentalmente diferente. Por isso,
afirmam, desenvolveram uma nova arquitectura e
algoritmos que suportam o crescimento exponencial da
Internet e organizam resultados que reflectem a sua
enorme complexidade.

de membros, 752 277 mensagens registadas no fórum
de discussão. Tudo isto, recordamos, fruto das
contribuições individuais dos membros.
Em Portugal, havia na mesma data 153 utilizadores
registados, 14 897 livros catalogados e 537 comentários.
A 7 de Agosto, o LibraryThing anunciou a disponibilização
gratuita de 1 milhão de capas digitalizadas. Tendo como
público-alvo bibliotecas e livrarias, estas capas,
disponibilizadas em 3 tamanhos, são passíveis de
utilização em OPAC’s ou em outras plataformas, entrando
em concorrência directa com a Amazon Web Services
(http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=343
5361)
ou
o
Google
Book
Search
(http://code.google.com/apis/books/), mas também
com empresas especializadas na venda de capas e
informação bibliográfica, como é o caso da norte
americana
Syndetic
Solutions
(http://www.syndetics.com/). Tim Spalding, fundador
do projecto, afirma esperar que esta concorrência ponha
termo, a prazo, à venda de capas a bibliotecas.
A utilização deste impressionante conjunto, que decorre
exclusivamente dos uploads feitos pelos membros
inscritos, conhece poucas restrições à sua utilização
pública. Saiba mais no The LibraryThing Blog, acessível
em http://www.librarything.com/blog/2008/08/millionfree-covers-from-librarything.php.

Teste-o em www.cuil.com.

LibraryThing: 1 milhão de capas de livros para
uso gratuito

IASL. School Libraries Worldwide apela a
colaborações

No último número tivemos oportunidade de apresentar
o LibraryThing, uma rede social de catalogação de
livros que se assume como o maior clube literário do
mundo.

A School Libraries Worldwide, revista em linha da IASL
– Associação Internacional de Bibliotecas Escolares
(http://www.iasl-online.org/), publicada semestralmente
desde 1995, tem como objectivo a divulgação da
investigação actual em todo o mundo sobre qualquer
tema relacionado directamente, mas não exclusivamente,
com as bibliotecas escolares.

Os valores atingidos são impressionantes: a nível mundial
estavam registados no passado dia 25 de Agosto 480
902 membros e 30 740 409 livros catalogados. Este
último valor tem um simbolismo especial, ao equiparar
quantitativamente a maior colecção física do mundo, na
posse da Biblioteca do Congresso. Outros dados são
expressivos do dinamismo do projecto: 227 863 obras
comentadas (num total de 488 316 comentários), 4 795
042 títulos avaliados pelos membros, 24 465 fotografias
de autores, 1 046 046 capas digitalizadas, 4 166 grupos

Neste momento, e para o seu número de Janeiro de
2009, a revista convida bibliotecários escolares e
investigadores a apresentar artigos que relatem as suas
investigações originais na matéria. Convida igualmente
os professores desta área a encorajar os seus estudantes
a enviar artigos baseados em trabalhos universitários
de investigação, assim como apela à identificação de
trabalhos em língua não inglesa para tradução.
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O número em preparação, que não será temático, terá
enfoque na investigação actual em aspectos das práticas
das bibliotecas escolares, tais como o desenvolvimento
e acesso às colecções; serviços disponibilizados;
desenvolvimento de programas de formação; formação
de pessoal escolar; utilização das tecnologias nas
bibliotecas escolares.
Os contributos devem ser enviados até ao próximo dia
15 de Outubro. Para mais informações, contacte a editora
da revista, Dianne Oberg, pelo endereço de email
doberg@ualberta.ca. Pode consultar os números
publicados anteriormente em http://www.iaslonline.org/pubs/slw/.

Tempos de Mudança: VII Encontro da
Delegação Regional dos Açores
Nos dias 6 e 7 de Novembro de 2008, irá realizar-se o
VII Encontro da DelegaçãO Regional dos Açores da BAD,
subordinado ao tema Tempos de Mudança. O encontro
terá lugar em Vila Franca do Campo, no Centro Cultural
Bento de Góis.

Buildings & Storage | Appraisal & Disposal | Managing
Acquisitions | Accessioning | Arrangement & Description
| Access & Reference | Finding Aids | Documentation
Programs | Using Computers | Digitisation & Imaging
| Advocacy & Outreach | Digital Recordkeeping | Managing
More than Paper: Maps & Plans, Photographs, Objects,
and Sound Recordings & Moving Images.
A obra foi coordenada por Jackie Bettington, Kim
Eberhard, Rowena Loo e Clive Smith, sendo cada capítulo
da autoria de especialistas nas distintas matérias e
ricamente ilustrado com fotografias e esquemas. O livro
é acompanhado por um CD com material de referência,
checklists e formulários personalizáveis.
Para mais informações, consulte
http://www.archivists.org.au/keeping-archives-3rdedition, onde poderá proceder à encomenda da obra.

Este encontro tem como público-alvo os profissionais
de Biblioteca, Arquivo e Documentaçãi, assim como
todos quantos sentem a informação como um valor
fundamental para o desempenho das suas funções.

Acontece em Setembro...

Pretende-se uma partilha de experiências no âmbito da
qualidade da prestação de serviços, da utilização de
novas tecnologias, da preservação do património cultural
e a r q u i v í s t i c o e d a g e s t ã o d a i n f o r m a ç ã o.

. IX Palavras Andarilhas
Data: 24 a 28 de Setembro de 2008
Local: Biblioteca Municipal de Beja
Organização: Biblioteca Municipal de Beja

Assim sendo, a todos quantos estejam interessados a
inscrever-se como conferencistas sobre o tema proposto,
solicita-se o envio do resumo da comunicação até ao
próximo dia 26 de Setembro. Para tal, deverá utilizar
o endereço de email badazores@gmail.com.

Leituras

EM PORTUGAL

Mais informações: http://www.rbe.minedu.pt/np4/?newsId=290&fileName=andarilhas1.pdf

NA EUROPA
. International Seminar & Workshop
Tema: Conservation and Restoration of Parchments
Data: 3 a 5 de Setembro de 2008
Local: Turim - Itália
Organização: Ministerio per i Beni e le Attività Culturali,
Università degli Studi di Torino
Mais informações: http://www.seminar-parchment2008.org/

. A2K3 Conference
Data: 8 a 10 de Setembro de 2008
Local: Genebra - Suíça
Organização: Yale Law School
Mais informações: http://www.law.yale.edu/news/6191.htm

. 3rd ePSIplus Information Management Standards and Data
Quality Thematic Meeting
Tema: PSI Asset Registers and Metadata
Data: 12 de Setembro de 2008
Local: Madrid - Espanha
Organização: ePSIplus

A Australian Society of Archivists apresentou
recentemente a 3ª edição de Keeping Archives [KA3].

Mais informações:
http://www.epsiplus.net/events/thematic_meetings/information_stan
dards/standards_meeting_3

Completamente reformulado nesta nova edição, Keeping
Archives é um guia prático orientado para os desafios
quotidianos apresentados pelo trabalho em arquivo, ao
mesmo tempo que apresenta os fundamentos teóricos
deste trabalho.

. ECDL2008 - 12th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries
Data: 14 a 19 de Setembro de 2008
Local: Aarhus - Dinamarca
Organização: State and University Library and Aarhus University

Este equilíbrio entre informação prática e conceptualização
torna a publicação útil para arquivistas em diferentes
estágios do percurso profissional. Numa abordagem que
procura desmistificar metodologias, teorias e conceitos
da prática arquivística, faz recorrentemente uso de
estudos de caso para melhor explicação das temáticas.
Do seu índice constam os seguintes pontos:

Mais informações: http://www.ecdl2008.org/

. IIC CONGRESS 2008
Tema: Conservation and Access
Data: 15 a 19 de Setembro de 2008
Local: Londres - Reino Unido
Organização: The International Institute for Conservation of
Historicand Artistic Works
Mais informações: http://www.iiconservation.org/congress/index.php
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. XIII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles
Tema: 1808-2008: doscientos años de estudios en ambos
hemisferios
Data: 18 a 20 de Setembro de 2008
Local: Castellón - Espanha
Organização: Centro de Investigaciones de América Latina
(CIAL)
Mais informações: http://www.cial.uji.es/CEEIB/ceeib.htm

. First Workshop on "Very Large Digital Libraries"
Data: 19 de Setembro de 2008
Local: Aarhus - Dinamarca
Organização: Paolo Manghi, Pasquale Pagano, Pavel Zezula
Mais informações:
http://www.delos.info/index.php?option=com_content&task=view&id
=618&Itemid=

. Colloque "Les archives orales: bilan, enjeux et perspectives"
Data: 24 a 26 de Setembro de 2008
Local: Montpellier - França
Organização: Association des Archivistes Français
Mais informações: http://www.archivistes.org/article.php3?id_article=427

. 17th Conference of Greek Academic Libraries
Tema: Academic Library evaluation as a measure of Institutional
Quality Assessment
Data: 24 a 26 de Setembro de 2008
Local: Ioannina - Grécia
Organização: University of Ioannina
Mais informações: http://17conf.lib.uoi.gr/index.php/en/

. Third International Symposium on the History of Printing and
Publishing in the Languages and Countries of the Middle East
Data: 25 a 27 de Setembro de 2008
Local: Leipzig - Alemanha
Organização: Union Européenne des Arabisants et Islamisants
(UAEI)

Mais informações:
http://ascolbi.org/index.php?option=com_content&task=view&
id=179&Itemid=54

. A Space Odyssey: Storage Strategies for Cultural
Collections
Data: 23 e 24 de Setembro de 2008
Local: Filadélfia - Estados Unidos
Organização: Conservation Center for Art and Historic
Art
Mais informações:
http://www.ccaha.org/index.php/education/program-calendar

. II Convención Internacional de Archivistas
Tema: Los archivos e la gestión de la calidad
Data: 23 a 25 de Setembro de 2008
Local: Armenia - Colômbia
Organização: Centro de Archivística Virtual
Mais informações:
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/eventos/IIcoindear/

. Open Access and Research Conference 2008
Data: 24 e 25 de Setembro de 2008
Local: Brisbane - Austrália
Organização: Queensland University of Technology
Mais informações: http://www.oar2008.qut.edu.au/

. IV Congreso Iberamericano de Archivos Universitários
Tema: Protección del patrimonio cultural documentado en los
archivos universitarios
Data: 30 de Setembro a 3 de Outubro de 2008
Local: Bogotá - Colômbia
Organização: Pontificia Universidad Javeriana - Archivo Histórico
Javeriano Juan Manuel Pacheco
Mais informações:
http://www.javeriana.edu.co/ciau2008/index.html

Mais informações: http://www.hpplcme.ovh.org/syn/mn_main.php

. iPRES 2008: The Fifth International Conference on Preservation
of Digital Objects
Tema: Joined Up and Working: tools and methods for digital
preservation
Data: 29 a 30 de Setembro de 2008
Local: Londres - Reino Unido
Organização: British Library
Mais informações: http://www.bl.uk/ipres2008/

NO RESTO DO MUNDO
. III World Meeting of CDS/ISIS
Data: 14 a 16 de Setembro de 2008
Local: Rio de Janeiro - Brasil
Organização: UNESCO, BIREME/OPAS/OMS
Mais informações:
http://www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3/?lang=pt

. ISMIR 2008 - Ninth International Conference on Music
Information Retrieval
Data: 14 a 18 de Setembro de 2008
Local: Filadélfia - Estados Unidos
Organização: ISMIR
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Mais informações: http://ismir2008.ismir.net/

. IASA 2008
Data: 14 a 19 de Setembro de 2008
Local: Sydney - Austrália
Organização: International Association of Sound and Audiovisual
Archives (IASA)

mais informações pelo endereço de
email editorial@apbad.pt

Mais informações: http://www.iasa2008.com/

. X Congreso Nacional de Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Tema: Bibliotecas, Conocimiento y Sociedad: la Biblioteca como
eje del conocimiento y construcción social
Data: 16 a 19 de Setembro de 2008
Local: Bogotá - Colômbia
Organização: ASCOLBI
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