
 
 
 
 

NOTÍCIAS 
 
 

SEMANA DO BIBLIOTECÁRIO – RESUMO DAS ATIVIDADES 
 
O esforço de comemorar o Dia do Bibliotecário – 12 de 
março, com uma semana de atividades foi recompensado. 
No primeiro dia da semana (11/3) tivemos o churrasco de 
confraternização, tendo como anfitrião nosso sócio remido 
Aníbal Rodrigues Coelho. Aníbal nos recebeu na sua casa, o 
Recanto da Marina e da Sheila, no Núcleo Rural Casa 

Grande. Foi um dia inesquecível. Ao visitar a Igreja de São Francisco de Assis, com 
uma paisagem bonita e diferente, tivemos a grata surpresa de saber que um 
casamento seria realizado naquele momento. Ninguém arredou o pé até a noiva 
chegar. Linda, jovem e foi uma festa para os participantes do churrasco. Depois, 
seguimos num ônibus confortável, ar refrigerado e conversas agradáveis com a 
turma que aderiu ao transporte oferecido pelo Aníbal. O grupo que participou do 
churrasco 52 pessoas, incluindo bibliotecários e familiares pode apreciar a 
hospitalidade do Aníbal e de sua família e a farta comida e sobremesa. A música, 
também um presente do Aníbal aos bibliotecários fez muita gente se emocionar, 
pois, o cantor com bela voz apresentou canções queridas e conhecidas de todos. Foi 
um dia maravilhoso!   
 
 
 
No segundo dia da semana, no dia 12 de março, Dia do Bibliotecário, a Biblioteca da 
Presidência da República, em parceria com o CRB1, a ABDF e a Sociedade Brasileira 
de Gestão do Conhecimento - SBGC e o apoio de várias empresas privadas que 
colaboraram com brindes a serem sorteados, tivemos o Seminário  “O Papel do 
Profissional da Informação na Gestão do Conhecimento” que teve adesão de mais 
de 416 inscritos e a participação efetiva de 232 participantes. A vinda de 
palestrantes foi apoiada pela Biblioteca da Presidência da República e a Empresa 
Via Ápia. Os palestrantes debateram o tema da responsabilidade do profissional 
bibliotecário na gestão da informação. Graças ao empenho e dedicação das colegas 
da Biblioteca da Presidência da República, foi possível realizar o sorteio de mais de 
70 prêmios, com a adesão de várias empresas e profissionais autônomos. 
 
 
 
 
No terceiro dia (13/3) a ABDF, em parceria com vários órgãos da administração 
direta, com o apoio da empresa Giroflex  e da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, - 
BDB, montou no Salão de Exposições da BDB a III Exposição “Biblioteconomia  



 
 
fazendo Arte”, com a apresentação de fotos de 15 bibliotecas e serviços de 
informação e documentação de Brasília. A abertura contou com a presença de 32 
bibliotecários e amigos. Mas, de 9000 usuários da BDB visitaram a exposição, em  
 
 
21 dias. Foi uma grande surpresa o profissionalismo do bibliotecário Ricardo 
Rodrigues que fotografou entre outras, a Biblioteca do IBICT e da UnB. O objetivo 
principal da exposição é mostrar que o bibliotecário não faz só biblioteconomia pode 
e tem outras habilidades e competências, inclusive artísticas. Foi tão grande o 
sucesso da exposição que surgiu a idéia de fazê-la itinerante, levando-a a outros 
locais. O próximo local a recebê-la será o salão de exposições da Biblioteca Central 
da UnB. 
 
 
 
 
No quarto dia (14/3) o Centro de Informação e Pesquisa (IRC) da Embaixada dos 
Estados Unidos, em parceria com o Ministério  
da Saúde e o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), organizou uma 
tarde de palestras temáticas. O evento aconteceu no dia 14 de março, no Auditório 
da OPAS em Brasília (DF). "Competência Informacional" foi o tema da apresentação 
da Dra. Renée Jefferson, Associate Professor, School of Education, The Citadel, 
Charleston, SC. A Dra. Arglenda Friday - Adjunct Professor, California State  
University System, CA abordou como temática a Informação Virtual na área da 
Saúde. Em clima descontraído, as duas palestrantes relataram experiências 
acumuladas na vivência acadêmica e abordaram ainda outros aspectos relacionados 
ao gerenciamento da informação no âmbito da saúde. O evento contou com a 
participação de cientistas da informação de entidades públicas, privadas e não-
governamentais, além de estudantes e profissionais de diversas áreas.  
 
 
 
No quinto dia (15/3) a ABDF em parceria com a FEBAB, a empresa Idealiza e o apoio 
do IBICT fez o lançamento do XXII CBBD em Brasília, no auditório do Instituto. O 
evento contou com a participação de 45 bibliotecários. Após uma breve introdução 
da presidente da FEBAB, Márcia Rosetto, e da presidente da ABDF, Iza Antunes 
Araujo foi feita a apresentação da Idealiza, empresa organizadora do evento, que 
mostrou o que é a organização de um evento do porte do CBBD e as várias 
peculiaridades do XXII CBBD. Foi possível tirar dúvidas e ouvir várias sugestões que 
foram respondidas pela FEBAB e pela ABDF. Na oportunidade foram entregues 
cartazes aos representantes de várias bibliotecas e órgãos.    
 
E assim terminou a Semana do Bibliotecário, em Brasília. Como saldo positivo 
podemos afirmar que cada vez mais o profissional bibliotecário vem prestigiando os 
órgãos de classe na participação dos eventos por eles organizados.  Nossos 
fornecedores também estão apoiando mais. 



 
 
 
III EXPOSIÇÃO BIBLIOTECONOMIA FAZENDO ARTE 

 
A III Exposição “Biblioteconomia Fazendo Arte”, iniciando sua 
trajetória itinerante, foi aberta, no dia 16, às 10h, no salão de 
exposições da Biblioteca Central, onde ficará até o fim do mês 
de abril. Aos que desejarem conhecer os serviços bibliotecários, 
através da arte da fotografia, visitem a Exposição.  Seu próximo 
endereço será à Biblioteca do Ministério do Trabalho, no mês 
de maio.  
 

 
 
 

Parcerias  

  

 

 
Comemoração dos 45 anos da ABDF 

A marca dos 45 anos da ABDF é um trabalho do Arquiteto Salviano 
Guimarães, esposo de nossa querida associada profª Maria Alice 
Guimarães Borges. Salviano é também autor da marca abdf. A ABDF 
prepara programação para comemorar a data de criação da ABDF, 19 

de setembro de 1962. Em breve estaremos divulgando a programação de comemoração. 
   
XXII CBBD/2007 em Brasília 

Já está marcada a data do XXII CBBD, será de 8 a 11 de julho de 
2007, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 
Conheça  

 


