COMUNICAÇÕES E DOCUMENTOS
TRANSMISSÃO DE POSSE DE DIRETORIA EXECUTIVA
30 DE AGOSTO 2008
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO GERAL DA GESTÃO
2005 – 2008
Caros Colegas e Instituições Parceiras,
É com satisfação que hoje estamos aqui presentes para efetivar a transmissão de gestão
da FEBAB para a Diretoria Executiva eleita para o período de 2008-2011.
Fundada em 26 de julho de 1959, a FEBAB estará completando 50 anos em 2009, e
nessa trajetória conquistou marcos importantes para os bibliotecários brasileiros:
regulamentação da profissão, instalação do currículo mínimo, reestruturação da carreira
do bibliotecário, criação do 1º. código de ética, participação na instalação de comissões
brasileiras e do Conselho Federal de Biblioteconomia, organização de uma sede própria,
e realização de inúmeros programas e projetos que a confirmaram como entidade
representativa dos profissionais em esfera nacional e internacional.
Constituída por entidades-membro, Associações de Bibliotecários, e por uma Diretoria
Executiva, desde seu nascimento a FEBAB tem como missão defender e incentivar o
desenvolvimento da profissão, congregar as entidades parceiras e implementar
atividades que promovam as bibliotecas e seus profissionais. Acoplado a esses
princípios, a atual gestão agregou como plataforma o Ideal, a Responsabilidade e a
Cooperação como base de estruturação e revitalização de ações que a colocasse como
entidade efetiva de representação da classe. Aliado a essa proposta, também promoveu a
inserção em seus programas os 3 pilares implementados pela Federação Internacional de
Associações de Bibliotecários – IFLA: Sociedade, Profissão e Associação, base para a
realização de atividades pelo movimento associativo internacional e nacionais.
Estamos hoje apresentando o Relatório Geral, de forma concisa, das ações levadas a
efeito pela Diretoria Executiva nas gestões de 2002 a 2005, e 2005 a 2008, em quatro
vertentes: Institucional; Representação; Educação Continuada; Publicação,
Comunicação e Divulgação.
Finalizando, nesse momento externamos os nossos profundos agradecimentos aos
membros da Diretoria Executiva, Associações filiadas, instituições parceiras, amigos e
familiares que nos proporcionaram as condições necessárias para realizar um programa
que propiciasse a implementação de um projeto de gestão da FEBAB rumo ao futuro de
novas conquistas e inovações. Desejamos imenso sucesso à nova Presidente da FEBAB,
Sigrid Karin Weiss Dutra e Equipe que nesse momento assume a Federação para novos
desafios e empreendimentos, reforçando a importância de um movimento associativo
representativo junto à sociedade em nível nacional e internacional.
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Marcia Rosetto
Presidente da FEBAB
2005-2008
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