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  Assunto: Piracicaba ganha nova Biblioteca 

 

 

Cidade ganha nova Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Coincidindo com a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, amanhã (sexta-feira-29) acontece a 

inauguração do prédio da nova da biblioteca Pública Municipal, que possui mais de 70 mil 

volumes. 

 

Piracicaba tem mais de 350.000 habitantes e um acervo de livros nas bibliotecas da cidade que 

superam em muito esse número. Não sei se esse índice de livros por habitante no Brasil é 

relevante, mas somente a Biblioteca da Esalq detém mais de 100 mil exemplares. 

 

O seminário Seráfico tem um grande e rico acervo. A Unimep tem uma das mais bonitas da 

cidade e um acervo dos mais variados. 

Mas há muitas outras, sendo que as principais se localizam nas faculdades e universidades da 

cidade. 

Escrito por marcelo basso às 16:41 

Semana do Livro e da Biblioteca na Esalq 

De 23 a 29 de outubro, é comemorada a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Também no 

dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. Em Piracicaba a data não irá passar em 

branco, pois na Esalq/USP irá promover uma série de eventos à referida semana, com a 

realização de cursos e exposições. 



 

 

O evento foi aberto ontem e hoje, às 9h, ocorre a palestra O livro na era digital, com Ednei 

Procópio, especialista em livros eletrônicos e membro da Comissão do Livro Digital da Câmara 

Brasileira do Livro (CBL). Local: Auditório da Biblioteca Central 

Confira as outras atividades da programação que acontecem no Auditório BM&F, no 

departamento de Economia da Esalq. 

27 de outubro 
9h – Visão Geral sobre o Twitter, com Fernando Souza, publicitário, diretor de arte e fundador do 
blog Twitter Brasil 
 
14h – Google Marketing, com Conrado Adolpho, escritor, consultor e estrategista de Marketing 
Digital 
 
3 de novembro 
9h – Serviços informacionais em tempos de Web 2.0, com Renata Landshoff, professora de 
Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
 
14h – A Biblioteca do futuro na visão do usuário: “navegar na Internet” ou “andar nas nuvens?”, 
com Suely de Brito Clemente Soares, bibliotecária aposentada da Unesp e professora de Ensino a 
Distância 
 
4 de novembro 
9h – Redes Sociais, com Wagner Fontoura, empresário e sócio da Coworkers Mídias Sociais 
 
14h – Usabilidade e acessibilidade à informação em meio digital: a contribuição das novas TIC’s 
(Tecnologias de Informação e Comunicação), com José Oscar Fontanini de Carvalho, professor 
PUC de Campinas 
 
5 de novembro 
10h – O estado da biblioteconomia, com Moreno Barros, graduado em Biblioteconomia e 
Documentação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em Ciência da Informação 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

 
 


