http://febab.org.br/grupo_bras_est_inf_literacy.htm

Competência em Informação (Information
Literacy) - Ações até 2008
*
A FEBAB desde 2003 vem acompanhando a temática Competência em Informação
(Information Literacy), e promovendo palestras, workshops e contatos com
especialistas. Embora o tema seja considerado emergente em contexto brasileiro, é
importante que se ressalte que existem iniciativas que podem ser consideradas
como contribuições de impacto e relevância, destacando-se nesse cenário algumas
ações empreendidas pela FEBAB, enquanto órgão representativo das associações e
organismos que envolvem a área de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação no Brasil. A seguir encontram-se informações e links destacados, e um
sumário das atividades realizadas pela FEBAB.
Seção Information Literacy da IFLA http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm
IFLA - Diretrizes sobre Desenvolvimento de Habilidades em Competência
em Informação para a Aprendizagem Permanente
Infolit GLOBAL - Diretório de Recursos sobre Information Literacy da IFLA
e UNESCO http://www.infolitglobal.info/
UNESCO.Towards Information Literacy Indicators (Indicadores UNESCO para
Competência em Informação) – livro disponível no
site http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=7188_201&ID2=DO_TOPIC
Colloquium on Information Literacy and Life Long Learning*
Bibliotheca Alexandrina, 25 de outubro de 2005

Ações FEBAB empreendidas.











2006 - Edição temática da Revista Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação – RBBD - Vol. 2, No 2 (2006) – disponível no
site http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/issue/view/2
2005 – Promoção do Workshop “Competência em Informação” no XXI
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação, 22 DE JULHO DE 2005 – Curitiba – Paraná – Brasil - Relatório
final
2004/2005 – Realização, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, de 5 Oficinas de Trabalho sobre o Competência em
Informação: um diferencial das pessoas no século XXI, com bibliotecários de
bibliotecas públicas paulista nas regiões: Área Metropolitana de São Paulo,
Bauru, São Carlos, Sorocaba, Vale do Paraíba.
2004- Realização durante a Bienal Internacional do Livro em São Paulo do
1º. Seminário sobre o tema Competência em Informação (Information
Literacy)
2004 – Palestra Profa. Dra. Regina Célia Baptista Belluzzo, membro da
Diretoria Executiva da FEBAB, no Congresso IFLA (Buenos Aires, Argentina),
intitulada “Em busca de parâmetros de avaliação do desenvolvimento de
programas oficiais de formação contínua de professores sob o enfoque da
information literacy: da sistematização de princípios ao oferecimento de
diretrizes voltadas ao contexto brasileiro.
2004 – Promoção do IV Ciclo de Palestras, em parceria com o SENAC – São
Paulo, com o tema central a Competência em Informação (Information
Literacy)
2003 - Participação da Presidência da FEBAB no 1º. Workshop realizado em
Congresso IFLA, Berlim (Alemanha).

Nota: O Logo é uma proposta da Unesco para a promover information literacy =
“The aim of creating this Logo is to make communication easier between those who
carry out information literacy projects, their communities, and society in general.
The Logo will be available free of charge and promoted as an international symbol
of information literacy.”
Disponível no site http://www.infolitglobal.info/logo/

