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Do Simpósio sobre editoração, promovido pela
Fundação Getúlio Vargas, em 1970, e do Curso de
editoração realizado pela mesma Fundação, em
1971, surgiu Editoração Hoje que reúne 11 estudos
de profissionais qualificados e familiarizados com os
temas que apresentam. Os trabalhos versam sobre
os vários aspectos da editoração de livro desde a
entrega de originais, pelo autor, à editora, até o
momento em que o produto é vendido.
Trata-se, sem dúvida alguma, de uma publicação de
interesse para todos aqueles que se preocupam em
como editar um livro e, ainda, para o leigo
compreender o conjunto de problemas gráfico
- editoriais de uma obra.
Os capítulos são apresentados na seguinte ordem:
1. Da galáxia de Gutenberg à Aldeia Global
(informação, documentação, comunicação),
Benedito Silva; 2. Apresentação de originais, Irene
de Menezes Dória; 3., Preparação de originais — I,
Antônio Houaiss; 4. Preparação de originais — II,
Antônio Houaiss; 5. Comunicação visual, Aluisio
Magalhães; 6. Técnica de tradução, Eliane Zagury;
7. Administração de empresa editora, Décio de
Abreu; 8. Redução dos custos gráfico-editoriais,
R.A.Amaral Vieira; 9. Apuração dos custos de
editoração, Américo Matheus Florentine;
10. Publicidade e venda de livros, Fernando
Almada; 11. Dinâmica de venda, Roberto Cordeiro,
índice. LMF.

Atividades da FID/CCC - M (Subcommittee on
Mechanization of the Central Classification
Comission, da FID) bem como as diversas
aplicações de sistemas automáticos utilizando a
CDU. Descrição de projetos individuais ou de
sistemas que vem sendo desenvolvidos em 15 países,
e em organismos internacionais, corn alguns
exemplos. Inclui, também, bibliografia sobre
mecanização e CDU. O trabalho foi preparado por
Malcom Rigby, Presidente da FID/CCC - M, no
período de 1963 - 1969. LMF.
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CARVALHO, Maria Martha de.Análises
bibliométrícas da literatura de química no Brasil.
Rio de Janeiro, 1975. 71p. Dissertação apresentada
ao IBBD/UFRJ para obtenção do grau de Mestre
em Biblioteconomia e Documentação.
Citações constituem importante fonte de
informações para pesquisadores e servem por isto
mesmo como instrumento de avaliação do
comportamento da literatura científica.
Análises das citações bibliográficas da literatura de
Química foram desenvolvidas, tendo como objetivo
conhecer o seu comportamento; determinar a vida
média dos trabalhos citados; definir a frente de
pesquisas c o grupo de elite, estabelecer relações
internas entre os assuntos e os autores através do
acoplamento bibliográfico. MMC.
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