Rede de Bibliotecas ON-LINE do Concelho da Ribeira Brava

A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava encontra-se organicamente integrada no
Departamento de Cultura da Câmara Municipal da Ribeira Brava.
Cumprindo a sua missão de Biblioteca de Leitura Pública, a sua actuação desenvolve-se no
sentido de facilitar o acesso à documentação e informação existentes nos mais variados
suportes, através de um conjunto de serviços que promove, disponibiliza e põe em prática de
forma a responder com rapidez e eficácia, às solicitações dos utilizadores que a ela se dirigem
nas áreas da informação, da cultura e do lazer.
Funciona em regime de livre acesso o que permite, a todos os utilizadores, consultarem
livremente os documentos existentes nas salas de leitura.
A Câmara Municipal da Ribeira Brava prosseguindo a sua política de promoção da cultura, tem
como a Biblioteca Municipal um dos principais equipamentos culturais, onde a Autarquia
oferece a todos um património documental que é, sem dúvida muito rico.
A Biblioteca disponibiliza através de um serviço gratuito, o acesso à rede wireless. Os
utilizadores têm acesso à internet sem fios nos vários pontos de acesso dentro da biblioteca.
Para o efeito basta configurar o computador portátil ou PDA.

Objectivos do Projecto
Considerando-se a importância da informatização das bibliotecas que cada vez
mais têm tendência em atender de forma rápida e eficiente as necessidades de
informação de seus leitores, fornecendo suportes para o desenvolvimento das
actividades fundamentais da sua comunidade, os utentes já podem realizar, pesquisas nos
catálogos, e, em breve poderão efectuar a reserva de títulos online, sem terem de se deslocar
às instalações da Biblioteca.
Também a pesquisa, a utilização presencial, nas instalações da biblioteca, poderá dispensar a
ajuda, até agora, sempre preciosa do funcionário, através dos computadores existentes .
A criação destas novas funcionalidades, que pretendem aumentar a eficácia do atendimento e
proporcionar mais comodidade aos utentes é uma das consequências do processo de
informatização em curso, garantindo mais agilidade e segurança ao trabalho de catalogação
dos documentos e leitores.
Inicialmente a ideia era resumir a gestão da informação apenas à Biblioteca Municipal da
Ribeira Brava, mas como o evoluir do projecto, analisa-se a hipótese de todas as bibliotecas do
concelho (Escolas ou outras Entidades) possam de uma forma personalizada, colaborar com a
partilha de informação referente aos documentos existentes nas suas bibliotecas, preenchendo
e actualizando uma base de dados comum com a informação solicitada.
Disponível no site da Câmara a partir desta data o Módulo de Pesquisas:
http://www.cm-ribeirabrava.pt/index.php?option=com_wrapper&amp;view=wrapper&a
mp;Itemid=228 viagra viagra
Он &quot; билли джин скачать песню &quot;выронил ветку кактуса, когда его схватили, и
она &quot;
скачать игры торрентом цитадель &quot;

1/2

Rede de Bibliotecas ON-LINE do Concelho da Ribeira Brava

так и валялась &quot;
игры стрелялки скачать 3д
&quot;под ногами толпы.

Вероятно, легче всего меня поймет моряк.

Меня чрезвычайно интересует ваша &quot; картинки мультяшек диснея &quot;деятельнос
ть,-с нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер.

Рядом с ней стояла девушка-мулатка, тоже невольница и, как Аврора, тоже
приведенная на продажу.

Она получила ответ на свой сигнал.

А меня &quot; картинки глаз скачать &quot;не узнает, откликнулся Фляш.
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