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O Bibliotecário e sua Representação

O profissional bibliotecário trabalha com os registros 
do conhecimento. Mais especificamente, como nos diz o 
professor Miranda na apresentação do livro Profissional 
da Informação: o espaço de trabalho - cuja leitura re-
comendamos – os profissionais bibliotecários são aqueles 
que “trabalham com arquitetura e conteúdos informacio-
nais em apoio às áreas especializadas do conhecimento”. 
A profissão foi reconhecida não só pela existência de uma 
formação acadêmica que confere ao profissional um diplo-
ma de graduação, mas, também pela existência de órgãos 
que a legitimam através de normas e valorização da pro-
fissão. Esse é o papel dos CFB, CRBs e das Associações de 
Classe. Outras exigências são importantes na identificação 
de uma profissão, os cursos de pós-graduação e a existên-
cia de uma produção intelectual de qualidade. Para as as-
sociações cabe o papel de trabalhar pela educação conti-
nuada dos profissionais, pela união entorno de objetivos e 
valores comuns e o fortalecimento da classe bibliotecária, 
em todos os sentidos – financeiro, intelectual – e do me-
lhor relacionamento entre os próprios bibliotecários. É pre-
ciso acreditar nisso para termos uma ABDF forte. Um órgão 
representativo não se resume apenas nos seus membros 
eleitos. Depende de toda a classe profissional, sócios ou 
não sócios. A colaboração de todos, somos mais de 1500 
bibliotecários em Brasília, o apoio e o trabalho de todos 
para a plena execução de seus objetivos. No próximo ano 
ABDF, junto com a FEBAB, estará realizando mais um CBBD. 
Mais do que nunca, a ABDF precisa do apoio e da colabo-
ração de todos os bibliotecários brasilienses. Precisamos re-
alizar um Congresso que marque presença na história dos 
CBBDs como a XVIII CBBD, em 1975. Naquela ocasião 45 
bibliotecários tornaram-se sócios remidos oferecendo uma 
quantia para que a Associação tivesse os primeiros recur-
sos para iniciar as ações necessárias à realização do evento. 
Acreditaram na ABDF. Hoje cada um pode contribuir não 
só se tornando sócio, mas trazendo suas sugestões, procu-
rando conhecer de perto o trabalho que está sendo feito 
pela gestão atual. A ABDF prepara um evento sócio-cul-
tural para o dia 2 de dezembro quando será realizado um 
churrasco de confraternização e que será também um en-
contro de fim de ano da classe bibliotecária. Venha feste-
jar com a ABDF, conversar, encontrar velhos amigos, fazer 
novos amigos e se engajar na organização do XXII CBBD. 
Estamos esperando por você!

 Bibliotecário do Ano

Numa solenidade muito bonita e emocionante nos-
sa associada Adelaide Ramos e Corte recebeu a Medalha 
Rubens Borba de Morais. Foi uma tarde de muitas emoções, 
alegrias e depoimentos sinceros de amigos de Adelaide. A 
ABDF fica feliz e parabeniza o Conselho Regional de Biblio-
teconomia 1ª Região por valorizar o profissional bibliote-
cário oferecendo essa medalha. A medalha representa um 
momento de reconhecimento que dignifica o profissional 
que a recebe. Parabéns Adelaide!    

Curso de Biblioteconomia do CID/UnB Re-
cebe 5 Estrelas

O Guia do Estudante da Editora Abril, na qualidade 
de responsável pela realização da pesquisa anual de ava-
liação dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino 
superior do Brasil certificou o curso de Biblioteconomia da 
Universidade de Brasília que conquistou 
o grau de 5 estrelas na pesquisa Melho-
res Universidades 2006. Parabéns aos 
professores e alunos do Departamento 
de Ciência da Informação e Documenta-
ção da Universidade de Brasília. 

 Curso da ABDF

A ABDF está oferecendo oportunidade de atualiza-
ção para os bibliotecários:  

CDU para concurso, para estudantes de Biblioteco-
nomia, bibliotecários, e candidatos a concursos. Profº Se-
bastião de Souza.

Data: 20/11 a 1/12/2006
Local: ABDF 
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Feira do Livro de Brasília

A 25ª Feira do Livro , terminou no dia 7 de setembro 
e contou com 14 dias de atividades. Numa realização da 
Câmara do Livro de Brasília, sob a liderança de Íris Borges, 
da Distribuidora ArcoIris, uma das fundadoras. Foram dias 
intensos de um público recorde, cerca de 450.000, com 
eventos paralelos e programação para todos os gostos. Na 
abertura da Feira houve uma homenagem aos fundado-
res da Feira do Livro de Brasília e é claro que a ABDF foi 
uma das homenageadas. Foi lançado o livro O Livro das 
Feiras do Livro de Brasília, de Lourenço Cazaré, onde o 
autor apresenta depoimento de vários fundadores da Feira 
e uma pesquisa feita nos jornais retratando todas as feiras, 
desde a primeira, em outubro de 1982. A ABDF esteve pre-
sente com um estande que teve a participação do CFB e do 
CRB1. Pelo estande passaram 200 bibliotecários, 9 arquivis-
tas, 35 professores do CID/UnB e do IESB e 64 estudantes 
de Biblioteconomia e Arquivologia, bem como auxiliares 
de biblioteca. Mais de 200 canetas foram doadas pelo CFB 
e pelo IESB. Doamos também mais de 500 livros sobre a 
cultura americana ofertados pelo IRS/Embaixada America-
na que foram muito bem recebidos pelo público da feira. 
Os livros foram bastante disputados e várias remessas do 
IRS/EUA foram necessárias para atender a todos, principal-
mente, para professores e alunos do segundo e terceiro 
graus. Tivemos que responder a muitas perguntas feitas 
pelo público em geral, desde o que é ser bibliotecário, até 
opinar sobre o futuro das bibliotecas com a concorrência 
da internet. Foi uma ótima oportunidade para esclarecer o 
público sobre a profissão de bibliotecário e a importância 
das bibliotecas públicas na vida de qualquer comunidade. 
A venda de livros também fez o diferencial do estande.  O 
livro Organização da informação na web: das tags à web se-
mântica, do Profº. Ailton Feitosa foi lançado e contou com 
um bom público, principalmente, de professores e alunos 
do IESB. Agora é esperar pela 26ª Feira do Livro de Brasília 
, em agosto de 2007, quando a ABDF estará completando 
45 anos de fundação. Vamos preparar uma boa programa-
ção e movimentar os profissionais para participarem.  

Livros Novos 

Estão à disposição para compra vários títulos novos 
de publicações. Não deixe de adquiri-los, são poucos os 
exemplares a venda. Investir na atualização profissional é o 
melhor diferencial do bibliotecário. 

- FEITOSA, Ailton. Organização da informação na web: das 
tags à web semântica.
- MARQUES, Mamede Lima. Ontologias: da filosofia à repre-
sentação do conhecimento.
- MEMÓRIA, Antonia. Catalogação de recursos bibliográficos 

AACR2 em MARC21. Nova edição encadernada. (Lançamen-
to na Feira do Livro).
- MIRANDA, Antonio; SIMEÃO, Elmira. Informação e tecnolo-
gia: conceitos e recortes.
- MIRANDA, Antonio; SIMEÃO, Elmira. Alfabetização digital e 
acesso ao conhecimento.
- SIMEÃO, Elmira. Comunicação extensiva e informação em 
rede.

Manifesto do Povo do Livro

No dia 5/9/2006 a ABDF e o CFB participaram da 
leitura e entrega do Manifesto do povo do livro, aos can-
didatos a presidência da República: Cristovam Buarque e 
Heloisa Helena. O documento pede a criação de uma po-
lítica pública para o livro, leitura e biblioteca. A entrega foi 
na Feira do Livro de Brasília, no Café Literário para o público 
em geral, escritores, bibliotecários, distribuidores, editores, 
livreiros e ilustradores. A entrega ao Presidente Lula, foi feita 
no Palácio do Planalto e contou com a presença da ABDF 
também.  

Seminário Nacional de Documentação e 
Informação Jurídica - SNDIJ

Tema Central: Informação Jurídica: Trabalhando Direito

O Seminário Nacional de Documentação e Informa-
ção Jurídica – SNDIJ é um evento paralelo ao XXII CBBD 
que reunirá bibliotecários especialistas na área do Direito. 
Vai acontecer nos dias 8 a 11 de julho de 2007. O evento 
é uma promoção da ABDF e está sendo organizado sob a 
liderança da bibliotecária Edilenice  Passos, da Consultoria 
Legislativa do Senado Federal. Para maiores informações 
e colaborar com o evento entre em contato com a ABDF: 
(61)3322 3835 – FAX (61) 3326 3499.   


