COMUNICAÇÕES E DOCUMENTOS
ASSOCIAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
45 anos de ABDF

MISSÃO
Promover a excelência dos serviços de biblioteca, por meio do aperfeiçoamento e do
reconhecimento da profissão de bibliotecário, contribuindo para dignificar a classe e para
democratizar a informação para a sociedade do Distrito Federal.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA ABDF NOS SEUS 45 ANOS

A ABDF foi criada por um grupo de pioneiros, em 1962, sob a liderança de Adélia Leite
Coelho, então Diretora da Biblioteca do Senado Federal. Dona Adélia tornou-se a primeira
presidente da Associação. A motivação para a criação da ABDF e seu primeiro objetivo foi o
engajamento na luta pela regulamentação da profissão. A Lei tramitava no Congresso
Nacional. Nascia, assim, a Lei 4.084/62, que regulamentou a profissão. E a ABDF estava lá
no plenário do Congresso. A ABDF sempre se estacou pelas ações inovadoras. Muitas foram
as realizações da associação não só em benefício da classe bibliotecária de Brasília, mas
também com repercussão nacional. Foi da ABDF a iniciativa de assinar o primeiro ato de
fiscalização profissional por ocupação indevida do cargo de bibliotecário, no antigo DASP; na
reforma administrativa do Executivo, em 1970, não fosse a intervenção da ABDF o
profissional bibliotecário não seria incluído na reforma dos cargos para o Executivo; ainda no
Executivo, em 1984, a classe obteve a elevação e ampliação dos níveis de carreira pela
liderança, da ABDF e do CFB, à nível nacional; a extensão da gratificação por produtividade
dada a Economistas e Administradores, no Executivo, às demais profissões inclusive aos
Bibliotecários, foi uma vitória liderada pela ABDF e demais associações profissionais . O
primeiro curso à distância para aperfeiçoamento de bibliotecários, o Curso de
Aperfeiçoamento por Tutoria à Distância em Administração de Bibliotecas foi promovido
pela ABDF em parceria com a Universidade de Brasília, no ano de 1987. Outras atividades
podem ser destacadas, nestes 45 anos:
criação da RBB – Revista de Biblioteconomia de Brasília em parceria com o Departamento de
Biblioteconomia da Universidade de Brasília; a realização de cursos presenciais para
capacitação de auxiliares de biblioteca, em 1970; a organização e realização do 8º Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, com o lançamento da primeira obra editada
pela ABDF, dando início a linha editorial da associação, o livro Catalogação: esquemas e
exercícios, da professora Nilcéia Amabília Rossi Gonçalves; a organização e realização do I
Curso de Especialização em Administração de Sistemas de Informação – I CEASI , em
convênio com a Faculdade Católica de Ciências Humanas, o convênio para gerir o COMUT,
na gestão de 1977/1979 de Antonio Lisboa Carvalho de Miranda; a organização e realização
da 1ª Feira do Livro de Brasília, em 1982, dentro das comemorações dos 20 anos da ABDF,
até a 9ª Feira do Livro a ABDF estava responsável pela Feira. Nos anos seguintes a ABDF
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tem estado presente na Feira do Livro de Brasília, que passou a ser realizada pelos Livreiros e
Distribuidores de Livros; o estabelecimento de convênio editorial com o INL na gestão
1981/1984 de Emir José Suaiden resultando na edição de livros. Além destes destaques
muitos outros eventos e atividades, foram desenvolvidos, cuja relação apresenta-se a seguir.
EVENTOS REALIZADOS PELA ABDF
ABDF 45 anos 1962-2007
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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VIII – CBBD – Brasília/DF de 20 a 25/07/1975;
1º Seminário de Publicações Oficiais Brasileiras de 22 a 25/7/75
Simpósio sobre Mercado de Trabalho, Legislação e Ética Profissional – 8 e 9/8/80;
2º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias – 25 a 30/01/81;
4º Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras – 27 a 31/07/81;
I Simpósio Biblioteca, Leitura e Livro, de 27, 29,30/81
1ª Feira do Livro de Brasília – out./nov. 1982
5º Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras – 3 a 8/07/1983;
2ª Feira do Livro de Brasília; 1983
3ª Feira do Livro de Brasília; 1984
Encontro Nacional de Biblioteconomia e Informática – 22 a 24/10/84;
Seminário para Bibliotecas de Referência – 23 a 25/09/85;
4ª Feira do Livro de Brasília; 1985
Seminário para Gerentes de Bibliotecas e Centros de Documentação/Informação – 22
a 24/05/85;
5ª Feira do Livro de Brasília, 1986
Seminário sobre Processos Técnicos – 24 a 26/09/86;
6ª Feira do Livro de Brasília, 1987
6º Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras – 26 a 30 /10/87;
Seminário sobre a Biblioteca de Brasília, de 14 a 15/88
7ª Feira do Livro de Brasília, 1988
8ª Feira do Livro de Brasília, 1989
7º Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras – 25 a 30/11/90;
9ª Feira do Livro de Brasília, 1990
1º Seminário Latino-Americano de Publicações Oficiais – 25 a 30/11/90;
1º Encontro de Coordenadores de Documentação e Biblioteca do Poder Executivo –
28 e 29/08/90;
Encontro de Bibliotecários do Centro-Oeste – EBCO – 2 e 3/10/97;
1ª Exposição “Biblioteconomia Fazendo Arte”, durante as comemorações do Dia do
Bibliotecário 2005 – Tema Artes plásticas por artistas bibliotecários
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•
•

•
•

2ª Exposição “Biblioteconomia Fazendo Arte”, durante as comemorações do Dia do
Bibliotecário, 2006 – Tema Artesanato de artesãos bibliotecários
3ª Exposição “Biblioteconomia Fazendo Arte”, durante as comemorações do Dia do
Bibliotecário, 2007 – Tema Fotografia. As fotos retratavam espaços de serviços
bibliotecários de Brasília, por fotógrafos bibliotecários. Esta exposição tornou-se
itinerante percorrendo várias bibliotecas públicas e privadas, durante o ano de 2007.
XII CBBD, julho de 2007 em parceria com a FEBAB
Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica, julho 2007

LISTA DE EX-PRESIDENTES
1962 –69 ADELIA LEITE COELHO – Fundadora da ABDF, Diretora da Biblioteca do Senado
1969– PEROLA CARDOSO RAULINO – Diretora da Biblioteca do Senado
1970/71 – MURILO BASTOS CUNHA – Professor do CID/UnB
1971/1973 e 1973/1975– ANIBAL RODRIGUES COELHO - Bibliotecário da Câmara dos Deputados
e da Biblioteca Central da UnB
1975/1977 – VIRGINIA ASTRID DE ALBUQUERQUE SA E SANTOS – Bibliotecária da Câmara
dos Deputados
1977/1979 e 1979/1981 – ANTONIO LISBOA CARVALHO DE MIRANDA – Professor do
CID/UnB
1981/1984 – EMIR JOSE SUAIDEN – Diretor do Instituto Nacional do Livro
1985/1987 – ANIBAL RODRIGUES COELHO – Bibliotecário da Câmara dos Deputados
1987/1990 – ADELAIDE RAMOS E CÔRTE – Bibliotecária a Escola Nacional do Serviço Público
1991/1993 – ROSE MARY JULIANO LONGO – Bibliotecária da Embrapa
1994/1996 – JOSE DE ALBUQUERQUE MOREIRA – Professor do CID/UnB
1997/1999 – IZA ANTUNES ARAUJO – Bibliotecária do Ministério da Defesa
2000/2002 – MARIA ELEONORA FREIRE MOTTA – Bibliotecária do Centro de Referência e
Informação da USIS-EUA
2003/2004 – HYLDEGARDES CAVALCANTI MAGALHÃES MELLO – Bibliotecária da
INFRAERO
2004/2005 – CLAUDIA MARIA LOPES VALENTI TANIGUCHI – Bibliotecária do IESB
2006/2008 – IZA ANTUNES ARAUJO
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EVENTOS REALIZADOS EM 2007
•

XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação – 8 a 11 de julho, Brasília de 2007– Centro de Convenções Ulysses
Guimarães

Promovido pela Federação Brasileira de Associações, Cientistas da Informação e Instituições
– FEBAB em parceria com a ABDF.
O tema definido: "Igualdade e diversidade no acesso à informação: da biblioteca
tradicional à biblioteca digital"
•

Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica – 9 a 11 de julho,
Brasília, Tribunal de Contas da União.

•

Evento paralelo ao XXII CBBD, promovido pela ABDF.

O tema central do seminário foi “Informação jurídica: trabalhando direito”.
•

O Projeto CASA DO SABER (Brasília-DF)

O Projeto CASA DO SABER promovido pela Rede Gasol com diversas parcerias quer levar
o acesso ao conhecimento através da leitura, revitalizando ou criando bibliotecas em locais do
DF onde haja deficiência desse recurso, por entender que:
É possível o desenvolvimento e a inclusão social com a ampliação das oportunidades
oferecidas aos indivíduos, de forma a torná-los mais participativos, independentes e dessa
maneira, transformar o quadro de desigualdade social, através do acesso aos livros e o
estímulo a leitura.
•

Como se desenvolve o projeto

A primeira parte do projeto começa com a arrecadação de livros doados pela população do
DF.
A segunda parte do projeto é a seleção e separação por assunto, feitas por bibliotecários de
várias bibliotecas do DF, auxiliares de biblioteca, agentes da mala do livro e organização das
bibliotecas, com a assistência técnica de bibliotecários da ABDF e CRB-1.
•

Característica da CASA DO SABER

A principal característica da biblioteca Casa do Saber é que seja comunitária, isto é, esteja
voltada para a comunidade, no sentido de refletir a vontade e os interesses das pessoas da
comunidade. Priorizando no seu acervo livros de real interesse para a comunidade.
•

Por que criar ou revitalizar as bibliotecas

Acreditamos que a biblioteca é a porta de acesso ao conhecimento, proporciona condições
básicas para a aprendizagem, para a vida toda, autonomia de decisão e desenvolvimento
cultural dos indivíduos e grupos sociais como preconiza a UNESCO.

© Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, Nova Série, São Paulo, v.3, n.2, p.169-173, jul-dez. 2007

172

COMUNICAÇÕES E DOCUMENTOS
Acreditamos que a leitura, o acesso aos livros faz parte do processo educativo e do
desenvolvimento pessoal com o objetivo de facilitar e estimular a tomada de consciência e o
desabrochar da cidadania.
Sabemos que cada biblioteca é diferente. Por que ela tem uma comunidade diferente para
servir e, portanto, prioridades e necessidades diferentes.
Sabemos que a informação pode ser encontra nos jornais, nas revistas, na TV, no rádio, na
internet, no CD, no DVD, na fita de vídeo e nos livros.
A informação registrada nos livros, porém, têm a força da difusão, da comunicação
ilimitada que é continuadamente renovada entre as pessoas. É essa virtude importante da
leitura que é preciso ser mantida e desenvolvida. O livro ainda é a máquina de ensinar mais
importante na transmissão do conhecimento.
O Projeto Casa do Saber deseja, sobretudo, manter e criar leitores fazendo com que a
informação circule livremente e cada vez mais entre as pessoas: crianças, adultos e jovens,
levando o conhecimento e a cultura para as comunidades.
•

Objetivo da casa do saber

A CASA DO SABER tem como principal objetivo difundir conhecimento, proporcionar o
lazer, ensino e pesquisa, levando em consideração a situação sócio-econômica da comunidade
de forma imparcial.
Iza Antunes Araújo
ABDF

Recebido na RBBD em: 10/12/2007
Aceito para publicação em: 18/12/2007
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