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Bibliotecas realizam exposição
visando a preservação de seus acervos
Até 9 de junho próximo o Sistema de
Bibliotecas da UFG estará expondo, nas
três unidades de Goiânia, material sobre
os dez principais tipos de vírus que atacam usuários de bibliotecas. Os textos
trazem as características de cada um,
como atacam, o efeito que causam nos
usuários e, principalmente, as conseqüências deixadas nos acervos.
A exposição é parte da Campanha de
Preservação do Acervo que vem sendo continuamente realizada nas bibliotecas do
Sistema. A idéia é despertar nos usuários o exercício da cidadania; a reflexão
para o dever social no trato e cuidado
com o patrimônio público; a participação dos usuários na conservação dos
acervos do Sistema de Bibliotecas.
Também são objetivos: mostrar que
a mutilação dos materiais bibliográficos,
o furto, entre outros ataques, prejudica a
formação acadêmica dos usuários que
buscam informações e que a universidade gasta milhares de reais na reposição e
recuperação destes materiais.
Com a exposição estamos convocando todos os usuários para que sejam
agentes combatentes destes vírus. E mais:
sejam defensores nas bibliotecas do Sistema para que os recursos possam ser
investidos na criação de novas frentes de
serviços e na compra de novos títulos
ou de outros tipos de materiais
informacionais, como fitas de vídeo e de
dvd, cds e mapas.
Antídoto
Os espécimes que estão sendo mostrados na exposição foram fotografados
pela equipe do Dr. Bibli O. Tekário, um
cientista especializado em vírus que circulam entre usuários de bibliotecas.
Para fazer as imagens dos vírus ele
utilizou um potente microscópio. E o trabalho não pára por aí não. Sua equipe
continua trabalhando para identificar novos tipos de vírus e também o antídoto
para cada um deles.
A exposição também pode ser vista virtualmente na página do Sistema de Bibliotecas na internet. O endereço é www.bc.ufg.br.
O material da exposição é fruto da adaptação de duas outras realizadas na Universidade de Feira de Santana (BA) e na Fundação Getúlio Vargas (RJ).

Conheça os vírus que atacam usuários de bibliotecas
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SB começa a aplicar sua nova logomarca
Aprovada em janeiro passado pelos
bibliotecários do Sistema de Bibliotecas
da UFG, a nova logomarca do Sistema
já está sendo usada nos seus informativos, nos documentos oficiais e
também no uniforme dos servidores das
bibliotecas que o compõem.
De fácil visualização e entendimento,
a logomarca pode ser usada nas versões
preto e colorida  sendo que nesta versão foram preservadas as cores do Sistema de Bibliotecas da UFG: laranja e azul.
A logomarca foi criada por dois estudantes de Design Gráfico da Faculdade
de Artes Visuais da UFG como trabalho
de final de curso. O interesse dos
estudantes, Aleones e Guilherme, veio a
coincidir com o desejo da equipe do
Sistema de Bibliotecas de atualizar a
logomarca anterior por entender que ela

não representava a filosofia do
Sistema de
Bibliotecas.
De início Nova logomarca
os estudantes apresentaram duas
propostas,
uma que privilegiava a
imagem e es- Logomarca anterior
ta, que dá ênfase à tipologia. A escolha
foi feita por votação, sendo que, de
princípio, houve empate diante da
qualidade dos modelos apresentados. O
modelo que privilegia a tipologia venceu
por facilmente identificar o Sistema de
Bibliotecas da UFG.

BSC-1 passa por uma reordernação
Treinamento Portal da Capes

Já está agendado para agosto  dias 4,
5 e 6  o treinamento no portal de
periódicos da Capes em Goiânia. O
treinamento etá organizado por Estados
e a Capes está buscando reunir, num
mesmo lugar, aqueles que estão mais
próximos e que necessitem treinamento
nas bases.

Eventos na biblioteca

E em junho próximo irá acontecer um
evento sobre novas tecnologias que
reunirá um representante da Ebsco e um
da Fundação Getúlio Vargas que a UFG
estará viabilizando a vinda. A FGV irá
oferecer um treinamento para conhecimento da nova ferramenta do
Bibliodata. Para fazê-lo é necesário ter
conhecimentos básicos de AACR2. Os
detalhes estão sendo acertados.

Atualização do site

Desde que assumiu a coordenação da
BSC-1, a bibliotecária Lélia vem realizando algumas alterações no funcionamento
daquela biblioteca com vistas à melhoria
no atendimento aos usuários.
Na parte administrativa a servidora
Sylvânia passou a acumular as funções de
apoio administrativo junto à coordenação
da biblioteca e de auxiliar na Seção de
Referência junto com a bibliotecária
Acácia. O servidor Antônio Miguel, do
turno noturno, assumiu o funcionamento da Sala de Informática até às 23 horas
e o João de Deus (ex-funcionário da Seção de Periódicos) assumiu a Portaria no
turno noturno.
No matutino o José Francisco assumiu a portaria e Maria Caetano, que era
deste setor no período matutino, assumiu
o serviço de informações das Seções de
Referência e Circulação (balcão de referência). No Setor de Empréstimo o servidor Bartolomeu, do turno matutino, assumiu o setor no turno noturno. A
servidora Neusa Araújo assumiu o funcionamento do turno matutino juntamente
com o estagiário Pedro Paulo Delvair da
Costa, contratado através do IEL.

Em abril passado o bibliotecário Cezar
Meggiolaro fez o curso de Dreamweaver
MX - Básico e Intermediário. Este curso é
uma das ferramentas para a atualização
da página do Sistema de Bibliotecas na
Durante estes quatro primeiros meses
internet, função que está sendo de 2003 a coordenadora da Seção de
desenvolvida pelo próprio Cezar.
Circulação, bibliotecária Jacira, realizou
algumas atualizações nas normas e
Bolsas da Procom
documentos da seção. A primeira delas foi
Má notícia: a partir de maio o Sistema a exclusão de algumas categorias na tabela
de Bibliotecas passa a contar com apenas de Tipo de Usuários que têm direito à
10 bolsas da Procom. O número de bolsas carteira do Sistema de Bibliotecas.
Na categoria aluno foram excluídos os
foi reduzido em todos os órgãos da UFG
por motivo de contenção de despesas. No de intercâmbio recebidos na UFG através
SB foi uma perda real de duas bolsas da Coordenadoria de Assuntos Internasomente este ano. Por outro lado, o SB cionais (CAI), os do Centro de Línguas e
recebeu dois estagiários contratados pelo também os de disciplinas isoladas da
IEL que estão no Setor de Empréstimo graduação e da pós-graduação.
Na categoria funcionário foram excluídos:
da BC e da BSC-1. Sejam benvindos Pedro
Funape, prestadores de serviço do Cegef
Paulo (BSC-1) e Patrik (BC).
(antiga Prefeitura UFG) e dos Campi que
não são do quadro da UFG. Na categoria
professor não têm direito à carteira do SB os
temporários, visitantes e aqueles que
trabalham nos Campi mas não são do
quadro da UFG.
EXPEDIENTE
Tal medida, justifica Jacira, visa a
Boletim interno

O recolhimento de taxas está sendo
feito na Seção de Referência das 7 às 18
horas. Entre as 18 e as 23h45 o funcionário da Sala de Informática é o responsável pelo recebimento. Já a Seção de Periódicos teve o funcionamento noturno
suspenso e está funcionando até as 19
horas em função da pouca demanda após
este horário.
O acervo de teses e dissertações (processadas e inseridas na base VTLS) foram transferidas para o acervo. Elas estão em estantes separadas para facilitar o
acesso para usuários e funcionários. Já o
acervo de teses e dissertações da área de
Educação, com tratamento manual, serão
encaminhadas, em junho próximo, para a
Seção de Processamento para devida organização e inserção na base VTLS, tendo em vista que a BSC-1 não possui uma
Seção de Coleções Especiais.
A copa, destinada aos funcionários, foi
transferida de local. Sua antiga localização dentro de uma sala de leitura, era causa de
ruídos e reclamações por parte dos usuários. Também vinha sofrendo constantes vazamentos, o que causava mau cheiro e deixava o ambiente insalubre.
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preservação do patrimônio da Instituição.
Leva em conta o fato de que para os usuários
excluídos não há a exigência da Declaração
de Nada Consta, emitida pelo Sistema de
Bibiotecas, por parte do Departamento de
Assuntos Acadêmicos ou do Departamento
do Pessoal para a confecção de diplomas e
certificados, para aposentadorias ou
rescisões de contratos.
Outra medida foi a atualização do
formulário de estatística diária da portaria,
com a incluisão de alguns cursos que não
estavam contemplados no formulário
anterior. A intenção é dar mais fidelidade
aos relatórios da Seção. Também foi
atualizada a lista de código de cursos de
graduação para o Setor de Empréstimo.
A coordenadora está trabalhando agora
na confecção de uma instrução normativa
para a Seção de Circulação. Vale lembrar
que todos os documentos e formulários da
Seção valem para a Biblioteca Central e para
a Biblioteca Setorial do Campus 1.

Programa Ginástica para Funcionários
Visando o bem estar de todos os que
trabalham no Sistema de Bibliotecas da
UFG, e atendendo a pedidos de alguns
colegas, a direção do SB solicitou, à
Faculdade de Educação Física, um
programa de ginástica voltado para os
funcionários. O SB foi incluído em um
projeto piloto que estava sendo proposto
pela FEF, sob a coordenação do professor
Francisco De Marchi, e o programa

começou a ser desenvolvido na BC no dia
12 de maio pelo estudante Alexandre
Mallman.
As aulas acontecem no hall do 2º
andar, às segundas, quartas e sextas, das
7h às 7h30, e são abertas aos servidores,
bolsistas e funcionários da limpeza. Está
sendo estudada a ampliação da oferta para
o tutrno vespertino e também para a
Biblioteca Setorial do Campus 1.

