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Foram encontradas 62 páginas na categoria Bibliotecas

ModaBrasil
A melhor biblioteca de moda na America Latina. Com um grande acervo direcionado ao
mercado da MODA.
http://anhembi.br/ModaBrasil/bibdener.html
Categoria: Referência | Bibliotecas

Poliana Digital World
Pagina para quem precisa de links para pesquisas escolares, com idade de ate 12 anos
http://go.to/poliana
Categoria: Referência | Bibliotecas

Bibliotecas, Bibliotecarios e Internet
Influencia da Intenternet nas bibliotecas e no servico dos bibliotecarios, guia para a
Internet, basico para home page,librarians, libraries, tutorials, build a home page, internet
http://members.tripod.com/~CybelleF/
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca, Bibliotecarios e Internet
Influencia da Internet nas bibliotecas e no servico dos bibliotecarios,introducao a
internet,passos para montar uma home page, librarians,libraries, tutorials, build a home
page
http://members.tripod.com/~CybelleF/intro.htm
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Municipal Antonio Botto - Abrantes
Pagina da Biblioteca Municipal, com acesso a serviços de informação a comunidade,
catalogo em linha, biblioteca virtual, pesquisa na Internet atraves do
http://members.xoom.com/BibliotecaMA
Categoria: Referência | Bibliotecas

100% Escola Brasilis
Biblioteca Virtual, Biologia, Geografia, Historia, Literatura. Atualidades, resumo de livros,
acervo de textos, dicas de vestibulares. Caçapava-SP.
http://members.xoom.com/escolabr/index2.htm
Categoria: Referência | Bibliotecas

Acervo Bibliografico - UEMG Campus de Passos
Acerco Bibliografico da Biblioteca da Universidade do Estado de Minas Gerais - Campus de
Passos. Consulta das obras disponiveis. Pagina desenvolvida utilizando ASP, SGBD Sql
Server 7.0
http://ns.passos.uemg.br
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Virtual Anisio Teixeira
A Biblioteca Virtual Anisio Teixeira contem informacoes sobre a vida e a obra do educador
Anisio Teixeira. A producao intelectual
http://prossiga.lncc.br/anisioteixeira/
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Categoria: Referência | Bibliotecas

Bibliotecas da PUCRS
Catalogo online das Bibliotecas Central, de Medicina, do Campus Zona Norte e do Instituto
de Pesquisas Cientificas e Tecnologicas. Alem da pesquisa, atraves do acesso online, voce
tambem pode reservar obras que estejam emprestadas. Sistema Aleph 500.
http://verum.pucrs.br:4505/ALEPH
Categoria: Referência | Bibliotecas

123-rio.com - Rio de Janeiro, Brasil: Bibliotecas
Bibliotecas no Rio de Janeiro, conheça tambem outros aspectos da cultura no Rio, com
fotos de suas instalações mais representativas.
http://www.123-rio.com/v_bras/rjgbbibl.htm
Categoria: Referência | Bibliotecas

AUTOPEDIA - The Automotive Encyclopedia
Muito boa enciclopédia on-line sobre automóveis e motocicletas. Através deste site é
possível conhecer um pouco mais sobre as características técnicas e funcionais de diversos
carros do mundo todo. Com visual não muito bom mas com um conteúdo complet
http://www.autopedia.com
Categoria: Referência | Bibliotecas

Sistema de Bibliotecas/UFPR
Site da Biblioteca Central/UFPR com varios links interessantes para estudantes das
diversas areas e tambem consulta ao acervo da UFPR.
http://www.bc.ufpr.br/
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca do Conjunto das Quimicas da USP
Possui acervo de livros, videos e periodicos de quimica, engenharia quimica, farmacia e
bioquimica. Dispõe de acesso a bases de dados de diversas areas cientificas em CD-ROM e
via Internet.
http://www.bcq.usp.br
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Demonstrativa de Brasilia
Biblioteca Demonstrativa de Brasilia - BDB - Servimos de modelo as bibliotecas publicas do
pais.
http://www.bdb.org.br/
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Virtual
Pagina oficial da Biblioteca Virtual. Trabalhos escolares, monografias, teses, resumos,
poesias, livros, receitas, textos religiosos e não religiosos. Tudo para garantir o futuro e o
desenvolvimento da educação nacional. Utilização gratuita!
http://www.bibliotecavirtual.com.br
Categoria: Referência | Bibliotecas

A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro
Informações e atividades para estudantes e professores de primeiro e segundo graus e
escolas tecnicas. Disponibiliza textos integrais de obras literarias, textos historicos,
material de referencia, mapas, sons, imagens e outros guias para a procura d
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Publica do Estado do Rio de Janeiro
Site oficial da BPERJ. Eventos culturais, cursos, emprestimo de livros e Sistema Estadual de
Bibliotecas do Rio de Janeiro.
http://www.bperj.com.br/info/index.htm
Categoria: Referência | Bibliotecas
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Biblioteconomia na Universidade Federal de Santa Catarina
Pagina do Curso de Biblioteconomia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Contem
varias informações voltadas para a area de Biblioteconomia, Ciencia da Informação,
Arquivistica, Tecnologia da Informação, Pesquisa Bibliografica.
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/homepage.html
Categoria: Referência | Bibliotecas

Biblioteca Virtual do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da UFSC
Biblioteca virtual na area de biblioteconomia, ciencia da informação, documentação e
arquivologia.
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/virtual/
Categoria: Referência | Bibliotecas

SNBU
evento , encontro de bibliotecas universitarias latino-americanas e do Caribe, encontro de
bibliotecas universitarias
http://www.bu.ufsc.br
Categoria: Referência | Bibliotecas
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