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Feira do Livro de Brasília 
completa 25 anos

A 1ª Feira do Livro  - 30 de 
outubro a 10 de novembro de 1982 
- aconteceu no Centro de Conven-
ções de Brasília, numa realização da 

Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal – ABDF. 
Tudo começou em setembro de 1982, a ABDF com-

pletava 20 anos de fundação e para comemorar, a diretoria 
da Associação, presidida pelo bibliotecário Emir José Su-
aiden, prepara a programação para celebrar a data. Entre 
vários eventos sugeridos - jantar dançante, churrasco de 
confraternização, lançamento de selo comemorativo - a 
diretoria de divulgação da ABDF, tendo à frente a bibliote-
cária Iza Antunes Araujo sugere a organização de uma feira 
de livros, que era um grande desejo dos livreiros da cidade. 
Com a união de esforços, bibliotecários, livreiros e Governo 
do Distrito Federal, foi possível realizar a 1ª Feira do Livro de 
Brasília, em tão pouco tempo, cuja a organização, contou 
também com o extinto Instituto Nacional do Livro (INL). A 
partir daquela Feira, os livreiros e distribuidores de livros 
se organizam para criar sua associação. No ano seguinte 
acontece a 2ª Feira do Livro, agora com a parceria da Asso-
ciação dos Distribuidores e Livreiros de Brasília (ADIL), re-
cém-criada. Depois de passar pelo Centro de Convenções 
de Brasília e do Pavilhão de Exposições do Parque da Cida-
de, chega ao Shopping Pátio Brasil.

Agosto de 2006, a Feira do Livro de Brasília comple-
ta 25 anos. Hoje, evento consolidado, passando a ser rea-
lizado no Shopping Pátio Brasil, sob a responsabilidade da 
Câmara do Livro de Brasília. O movimento associativo dos 
bibliotecários brasilienses tem orgulho de ter iniciado esse 
grande acontecimento que é a festa do livro em Brasília. 
Anualmente esperada pela população, que a cada ano vem 
comparecendo, comprando livros, assistindo aos eventos 
paralelos, conversando com autores. Seu público, a cada 
ano, acrescenta mais crianças e adultos, numa grande festa 
que já faz parte do calendário turístico da cidade e da Câ-
mara Brasileira do Livro, responsável pelas bienais do livro 
no Brasil. A Feira do Livro de Brasília representa, acima de 
tudo, a vitória do saber e a manutenção do comércio livrei-
ro da cidade. Como nos diz o bibliotecário Emir José Suai-
den, professor do Departamento de Ciência da Informação 
e Documentação da Universidade de Brasília (CID/UnB) e 
Diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT): “... a livraria demarca um ponto cultural 
de acesso à informação e ao conhecimento”.

A Câmara do Livro de Brasília, por intermédio de 
seus sócios, livreiros e distribuidores, por duas vezes, esco-
lheu duas bibliotecárias como patronas da Feira do Livro, 
Neuza Dourado Freire e Maria da Conceição Moreira Salles, 

num reconhecimento ao trabalho dessas bibliotecárias em 
prol da cultura, do livro, da leitura e das bibliotecas. A classe 
bibliotecária se sente honrada com esse reconhecimento, 
em especial a ABDF, por tê-las como sócias.  

 Livros Novos

Você pode adquirir vários títulos novos de publica-
ções que estarão no estande da ABDF, entre eles destaca-
mos: 
- MEMÓRIA, Antonia. Catalogação de recursos bibliográficos 
AACR2 em MARC21. Nova edição encadernada. (Lançamen-
to na Feira do Livro).
- MARQUES, Mamede Lima. Ontologias: da filosofia à repre-
sentação do conhecimento.
- 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.
- FEITOSA, Ailton. Organização da informação na web: das 
tags à web semântica.

XXII CBBD - Brasília, 2007

O XXII CBBD - Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia, Do-
cumentação e Ciência da Informa-
ção será realizado de 8 a 11 de julho 
de 2007, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães.

O tema central já foi escolhido pela Comissão Téc-
nica e Científica sob a coordenação do Prof. Antonio Mi-
randa do Departamento de Ciência da Informação da Uni-
versidade de Brasília: “Igualdade e diversidade no acesso 
à informação: da biblioteca tradicional à biblioteca digital”.

No ano em que completa 45 anos de existência, a 
ABDF realiza, após 32 anos, o XXII CBBD, o que representa, 
uma conquista, uma responsabilidade e, sobretudo, a cer-
teza do cumprimento de seus ideais. 

A ABDF estará realizando reuniões para conversar e 
trocar idéias, com os associados e bibliotecários em geral, 
sobre o XXII CBBD. Você está convidado. 
- Dia 29/8, das 18h às 19h – Oficina das Idéias - Pátio Brasil. 
- Dia 5/9, das 21h às 22h. – Oficina das idéias - Pátio Brasil.

Participe!
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Churrasco de confraternização

Com o intuito de reunir e 
integrar os profissionais da infor-
mação, seus familiares e amigos, 
a ABDF promoverá um churrasco 
completo.
- Data: 17 de setembro de 2006 
(domingo), 
- Horário: das 10 às 16h.
- Local: ASACD 609/10 Conj. ”C”, Lote 70 Via L2 Sul (antigo 
ASCADE).
- Cardápio: carnes variadas, arroz carreteiro, feijão tropeiro, 
mandioca com manteiga de garrafa, farofa, salada verde, 
sobremesa, refrigerantes e água. O  Clube dispõe de bar 
para compra  de bebidas alcoólicas e refrigerantes extras.
- Atividades: bingos, no valor de  R$ 2,00 à cartela, com prê-
mios. Sorteio de um brinde, no valor de R$ 2,00 o número.

O Clube disponibilizará a piscina aos participantes 
do  churrasco que apresentarem atestado médico de 2006. 
Haverá  1 segurança para o estacionamento de carros.

Valor do ingresso:
- R$ 25,00 ( a partir de 12 anos);
- R$ 5,00  (criança de 5 a 11 anos).

Informações, entre em contato com a  ABDF: (61) 
3326-3835 e e-mail abdf@abdf.org.br.

Missão da ABDF

A ABDF promoverá concurso para escolha de um 
texto que melhor configure a missão da Associação.  Para 
participar do concurso é necessário ser sócio da ABDF. Se-
rão escolhidos os 05 melhores textos por uma comissão 
jugadora. Os textos serão apresentados aos profissionais 
da informação para apreciação e o mais votado será o ven-
cedor, que receberá como prêmio, o livro “Catalogação de 
recursos bibliográficos AACR2 em MARC21”, edição 2006, 
da bibliotecária e professora Antonia Memória e terá seu 
nome divulgado no site da ABDF.

O concurso será realizado pela Internet,  constando 
das seguintes etapas:
- envio dos textos - 11/09/2006 a 11/10/2006;
- julgamento e escolha dos   textos - 16/10/2006 a 
31/10/2006;
- votação dos 05 melhores textos - 06/11/2006 a 
14/11/2006
- entrega do prêmio, ao autor do texto vencedor - 
19/11/2006.

Participe do concurso e seja você o vencedor!

Cursos e Palestras 

A ABDF estará oferecendo ao público bibliotecário 
e pessoal de apoio das bibliotecas, cursos e palestra nos 

meses de setembro e outubro. Entre em contato com a 
secretaria da ABDF, para garantir sua vaga.  

Cursos e palestra: Técnicas de Arquivo (curso); Au-
xiliar de Biblioteca (curso);  Conservação e restauração de 
livros: primeiros socorros (curso); e Conservar para não res-
taurar: a importância da preservação defensiva, nos acer-
vos bibliográficos das bibliotecas e unidades de informa-
ção. Com a restauradora Lucy Luccas (palestra).

Site de visual novo

Lançado em março deste ano, o site da ABDF é im-
plementado com mudanças no visual e inclusão de infor-
mações  necessárias aos profissionais da informação e de 
pessoas interessadas em biblioteconomia e áreas relacio-
nadas.

Há o cadastro de profissio-
nais para ser preenchido e atu-
alizado pelos associados e não 
associados, com solicitações im-
portantes à composição do catá-
logo de profissionais da informa-
ção científica. Oferece, também,  
uma Livraria Virtual e a oferta de 
cursos pela Associação para este 
sementre, além de outras informações relevantes aos ser-
viços da categoria.

Novos associados da ABDF

Em 2006, ingressaram no quadro de associados da 
ABDF 29 bibliotecários e outros 75 profissionais, incluindo 
auxiliares de bibliotecas e de áreas relacionadas. Vieram 
prestigiar e enriquecer sua associação de classe e fortalecer 
o movimento associatvio.

Associe-se à ABDF

A ABDF trabalha para estimular e estreitar o relacio-
namento com seus associados, realizando ações que jus-
tifiquem o custo/benefício do vínculo do profissional da 
informação com a Associação.

Oferece vantagens com descontos na compra de 
livros, cursos, seminários ,congressos e eventos paralelos. 
Divulga oportunidades, e encaminha o profissional para o 
mercado de trabalho.

A ABDF busca ampliar e disponibilizar, em breve, 
benefícios oferecidos aos associados através de convênios 
com empresas privadas como livrarias, papelarias, escritó-
rios de prestação de servicos e outros.

O movimento associativo fortalece e engrandece a 
profissão e os profissionais.

Venha você também para a ABDF.
Participe!

www.abdf.org.br


