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COVID-19: Profissionais e Diretores de
Bibliotecas Acadêmicas do Caribe e
América Latina com a palavra!
Apresentação

Prof. Harley Shaiken
Professor, Turma de 1930, Professor de Letras e
Ciências, Escola de Pós-Graduação em Educação
e do Departamento de Geografia e Presidente do
Centro de Estudos Latino-Americanos, UC Berkeley

Palestrantes

Profa. Micaela Alicia
Villa Chávez
Diretora, Biblioteca Daniel Cosió Villegas ,
El Colégio de México, Cidade do México, México

Dra. Paulette Kerr
Decana da Biblioteca acadêmica, Universidade das
Índias Ocidentais, Mona, Jamaica

Dra. Ana Maria Salazar
Vazquez
Directora General de Bibliotecas
Universidad Veracruzana, Veracruz, México

Dra. Sueli Mara Ferreira
Professora, Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação da Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, Brasil

Moderadora

Prof. Ana Maria Talavera
Ibarra
Departamento de Humanidades - Seção Ciências
d Informação, Pontifícia Universidade Católica do
Perú, Lima, Perú

Organização

Dr. Liladhar Pendse
Bibliotecário para as Coleções de Estudos do
Caribe e da América Latina, UC Berkeley

A pandemia COVID-19 interrompeu a forma como as bibliotecas
acadêmicase os arquivos tradicionalmente funcionam, limitando
o acesso a coleção física. No Caribe e na América Latina, a falta de
acesso a materiais como livros, periódicos e coisas efêmeras foi
sentido intensamente. As crescentes pressões econômicas, sociais e
políticas nestas regiões forçaram alguns governos locais a fornecer
menos atenção às questões da educação.
Muitos webinarios recentes deram aos bibliotecários a
oportunidade de discutir os desafios para garantir o acesso
a materiais e fornecer instrução para alunos, acadêmicos e
professores. Mas entre o gestor da biblioteca e os profissionais da
informação, essas conversas têm sido amplamente dominadas por
homens. Este painel tenta corrigir essa distorção, oferecendo um
espaço para que diretores de biblioteca e professores de ciências
da informação apresentem suas perspectivas sobre os efeitos do
COVID-19 nas instituições que administram.
Os palestrantes irão desvendar os desafios que suas instituições
enfrentaram em seus esforços para manter os serviços e fornecer
acesso aos seus materiais. Eles vão refletir sobre algumas das
estratégias que estão utilizando para promover e avançar em suas
respectivas áreas de especialização.
Este painel virtual é parte de uma série de seis webinars bimestrais,
“Coletando Conversas: Bibliotecas Acadêmicas e Pesquisa em
Fluxo”, que é dedicado a vários aspectos da biblioteconomia.
Essas atividades contarão com a participação de bibliotecários,
arquivistas, acadêmicos, administradores e provedores de todo o
mundo.
As apresentações serão gravadas. Haverá uma sessão de
perguntas e respostas de trinta minutos, que não será gravada.
O evento será realizado em três idiomas: inglês, espanhol e
português.

Gratuito e aberto ao público
Pré-registro em
ucberk.li/librarians-speak-2-event
Se precisar de acomodação para participar totalmente
deste evento, entre em contato com Amber Lawrence em
libraryevents@berkeley.edu ou 510-459-9108.

