Cadastro para Afiliação:
Tipos de Membros (assinale)*
Título: Sr., Sra. Dr., Dra., Nenhum
Sobrenome_________________________
Nome ______________________________
Cargo ______________________________
Telefone____________________________
Fax_________________________________

Países desenvolvidos:
$65/anual $150/3 anos
Países em desenvolvimento:
$25/anual $60/3 anos
Estudante:
$25/anual $60/3 anos
Membros aposentados:
$25/anual $60/3 anos
Isenção de Afiliados**
*Favor consultar a Lista do World Bank dos países de
acordo com os grupos que determina a sua categoria:
http://data.worldbank.org/about/country-and-lendinggroups
**Contato: iamslic.treasury@gmail.com
Para maiores informações sobre os critérios dos
membros, as formas de pagamento e categoria de
países, veja o site da IAMSLIC www.iamslic.org

Anuidade
Email_______________________________
ARIEL_______________________________
URL da Biblioteca___________________
Endereço para Correspondência
Instituição__________________________
Logradouro_________________________
Cidade _____________________________
Estado______________________________
Código Postal_______________________
País_________________________________

O pagamento pode ser feito durante a conferência,
cartão de crédito ou cheque (US$) nominal à IAMSLIC.
Você pode pagar até 3 anos consecutivos.

Afiliação a Grupos Regionais (assinale)
 África
 Cyamus (Costa do Pacífico da América do
Norte)
 EURASLIC (Europa)
 América Latina
 Ilhas do Pacífico
 SAIL
Consulta sobre pagamento e afiliação

IAMSLIC Membership Database Manager
c/o Kristen LaBonte, Reference Services
University of California, Santa Barbara Library
Santa Barbara, C.A. 93106-9010 USA
Email: klabonte@ucsb.edu
TE: 01-805-893-2689

International Association of Aquatic
and Marine Science Libraries and
Information Centers
Convite aos Membros:
IAMSLIC é uma organização de bibliotecários e
profissionais da informação em ciências
aquáticas e marinhas. Você está convidado a
participar, buscando prover um fórum para
integrar, compartilhar idéias e recursos dentro
da nossa temática e realidade. A IAMSLIC tem
uma longa história de cooperação internacional
e os membros participantes são de todos os
tipos, tamanhos de bibliotecas e centros de
informação,
incluindo
institutos
de
investigação,
agências
governamentais,
faculdades,
universidades,
organizações
privadas e instituições sem fins lucrativos. A
adesão corresponde ao ano base de 1º de
Janeiro a 31 de Dezembro.

Benefícios para os membros:








Conferência Anual

IAMSLIC Blog & Newsletters;
Diretório Trimestral;
Acesso a pesquisa/busca on-line ao
Diretório de Sócios da IAMSLIC;
Eleição de membros;
Conferência Anual, inscrição inclusa na
taxa de membros;
Acesso ao catálogo IAMSLIC Z39.50
Distributed Library e aos recursos do
programa de intercâmbio;
Participação no desenvolvimento do
Aquatic Commons http://
aquacomm.fcla.edu.

Grupos Regionais da IAMSLIC:
Para maiores informações, consulte o website
IAMSLIC Website:
http://www.iamslic.org

Diretoria

IAMSLIC Lista de Discussão:
Inscrição:
Para: listproc@ucdavis.edu
Assunto:
Mensagem: Inscrição para IAMSLIC e seu nome.

Isenção de Afiliados:

Cancelamento:

IAMSLIC oferece um número limitado de
isenções de pagamento para novos membros.
Instituições de países de renda baixa e média
incapaz de pagar a cota anual de US$ 20,
podem solicitar ao Comitê Diretor de Membros
o benefício de três anos de patrocínio. Os
membros patrocinados recebem os mesmos
direitos que outras categorias de membros e
espera-se a sua contribuição com informações
de seus acervos para o Catálogo da IAMSLIC

Para: listproc@ucdavis.edu
Assunto:
Mensagem: Cancelamento do IAMSLIC

Z39.50 Biblioteca Cooperativa – Listagem de
Publicações Periódicas.

Fundo Guin:
Este fundo, em honra a Marilyn
apoio aos membros dos
desenvolvimento. Agradecemos a
ao contribuir para esse fundo no
pagar sua cota de afiliado.

Guin, presta
países em
consideração
momento de

A Conferência Anual é realizada em Setembro ou
Outubro de cada ano. Consulte o website
http://www.iamslic.org/index.php?section=25

Para enviar mensagens:
Para: iamslic@ucdavis.edu
Assunto:

Sugestões de assunto quanto as temáticas
usuais:
DUPS (Lista de duplicatas)
DUPS GONE (Material a ser distribuido)
REF? (Solicitação de informação)
REF? FILLED (Respostas)
NEWS (Notícias relevantes a IAMSLIC)
WWW (Web site de interesse)
ILL (Empréstimo interbibliotecários)
ILL FILLED (Pedidos de forma geral)

Para maiores informaçoes sobre a presidência atual
da IAMSLIC e demais componentes, consulte o
website.
Correspondência:
Correspondência IAMSLIC
Brian Voss
IAMSLIC Secretary
brian.voss@noaa.gov
Correspondência para Membros
Kristen LaBonte
klabonte@ucsb.edu

