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Apresentação

Presentation

Fundada em 26 de julho de 1959, a FEBAB estará completando 50 anos
em 2009. 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.
No presente relatório são apresentadas, de forma concisa, as 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, 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.

FEBAB was founded in July 26, 1959 and will celebrate its 50th anniversary in 2009. In this pathway, the Federation has achieved important marks
for the librarians, such as profession of librarianship rules, “minimum curriculum” definition, librarian career re-structuration, creation of the first
Code of Ethics, participation in the settlement of Brazilian Commissions
and of the Librarianship Federal Council, organization of its own headquarters, and development of several programs and projects that have ensured FEBAB as a representative entity for library professionals at national
and international levels.
Composed by its affiliated entities, library associations and an Executive Directory, since its origins FEBAB had defined its mission as to defend and to encourage librarians’ professional development, to assemble the
associate entities and to implement activities to promote libraries and their
professionals. Bound to these principles, the present FEBAB administration has added to them the Ideal, the Responsibility and the Cooperation as
the bases for structuring and renewing actions in order to develop its role as
an effective entity for library class representation. It has also promoted the
insertion of the 3 pillars in its programs, as implemented by the International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA: Society,
Profession and Association, the bases for the actions in national and international library association activities.
In this report the actions carried out by the Executive Directory from
2002 to 2005 and from 2005 to 2008 are briefly presented, in four aspects:
Institutional; Representation; Continuing Education; Publication, Communication and Dissemination.
We thank the Executive Directory members, the affiliated associations, the partner institutions, our friends and our family who allowed us
to do this work and to carry out a program for the implementation of
FEBAB management project towards the future with new conquests and
innovations.

Marcia Rosetto

Marcia Rosetto

Presidente da FEBAB

FEBAB President

3

Ações em nível

INSTITUCIONAL

• Resgate do papel que a FEBAB desempenhou quanto à institucionalização da profissão no contexto nacional – legislação, currículo, reestruturação da carreira profissional, regulamentação da profissão, código de ética, criação de comissões brasileiras e conselho de regulamentação profissional.
• Revitalização da sede e modernização da gestão do patrimônio da Federação, incluindo a organização da documentação
fiscal e administrativa, contando com assessorias profissionais na área jurídica, contábil e administrativa, reforma dos espaços visando sua restauração e melhor otimização, propiciando a instalação de secretaria, sala de cursos, reuniões e arquivamento do acervo bibliográfico, administrativo e histórico.

INSTITUTIONAL
LEVEL

• FEBAB regained its role on the enhancement of library profession at national level – legislation, curriculum, professional
career, professional rules, code of ethics, creation of Brazilian commissions and of a council on professional rules.
• FEBAB headquarters revitalization by means of building restoration and redefinition of available spaces for the development
of secretary services, courses, meetings as well as for holdings and files. Modernization of assets administration with appropriate expertise on law, accounting and administration matters.
• Creation of an Executive Secretary for the support and development of managing, disseminating and other related activities concerning the affiliated institutions and professionals at local, national and international levels.

• Criação da Secretaria Executiva para apoiar o gerenciamento e realização das atividades administrativas, de divulgação e
atendimento às entidades filiadas e dos profissionais, em nível local, nacional e internacional.

• Organization and updating of FEBAB legal documentation, including the adaptation of its acts to the Brazilian Civil Code
on related matters. These activities have been developed in partnership with affiliated institutions.

• Organização e atualização da documentação jurídica da FEBAB, incluindo a adaptação do estatuto ao código civil brasileiro e sua atualização nos itens pertinentes, trabalho realizado conjuntamente com as associações filiadas.

• FEBAB participation at the Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – CBBU organization of bylaws, as a basis
for other commissions to be settled, according to decisions carried out in FEBAB general and technical meetings.

• Participação da organização do Regimento da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – CBBU, base para
outras comissões a serem instaladas, conforme aprovação realizada em assembléias gerais e reuniões técnicas.

• Acquisition and installation of a computer and other necessary equipments for the development of administrative tasks in
FEBAB headquarters.

• Aquisição e instalação de equipamentos de informática e outros necessários à melhor comodidade de trabalho na sede
e de gestão.

• Settlement of the “Centro de Memória Biblioteca Laura Russo”, containing the personal collection of the former FEBAB
director Laura Russo, donated to FEBAB. It contains publications, administrative and historical files concerning library association activities at national level. The facilities of this Center are also used to keep some library science publications available for librarians’ purchase.

• Implantação do Centro de Memória Biblioteca Laura Russo, contemplando a coleção pessoal de Laura Russo doado à
FEBAB, acervo bibliográfico, arquivo administrativo e histórico do movimento associativo nacional, e material bibliográfico
para venda.
• Instalação da Galeria de Fotos dos Presidentes da FEBAB, promovendo o resgate do trabalho realizado para a profissão e manutenção do espírito associativo nacional.
• Organização, atualização e registro no INPI de todas as Marcas FEBAB – institucional, eventos e de publicações – preservando o patrimônio intangível da Federação e da classe bibliotecária brasileira.

• Settlement of FEBAB Presidents Image Gallery, as a recognition of their contribution to the library profession and also as
a tool to keep alive library association purposes at national level.
• Organization, updating and recording at INPI (the Brazilian intellectual property institution) of all institutional FEBAB brands
concerning events and publications – in order to preserve FEBAB intangible equity and also that of library professional class.
• Annual updating of FEBAB documentation at the Ministry of Justice for the renewal of its condition of a public interest entity.

• Atualização anual da documentação FEBAB junto ao Ministério da Justiça para a sua renovação como Entidade de Utilidade Pública, e de outros documentos administrativos e fiscais para a sua manutenção.

• Establishment of partnerships with other entities, such as governmental, non-governmental, private and associative institutions at local, national, regional and international levels.

• Estabelecimento de Parcerias com entidades governamentais, não – governamentais, privadas e associativas em nível
local, nacional, regional e internacional.

• Development of General Assemblies and Meetings on a decentralized way, allowing better interaction of FEBAB Executive Directory participants with the affiliated and professional institutions members. During 2002 to 2008, the meetings were
carried out in the following Brazilian cities: Recife (PE), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA) and São Paulo (SP) – in this latter one at FEBAB headquarters.

• Realização de Assembléias Gerais e reuniões de forma descentralizada, permitindo a interação entre os membros da Diretoria Executiva da FEBAB com as Associações filiadas e profissionais. No período de 2002 a 2008 foram realizadas
reuniões em Recife (PE), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA) e São Paulo (SP),
onde se encontra a sede da Federação.
• Promoção de Encontros Nacionais de Administração de Entidades de Classe, 2005 (Curitiba) e 2006 (Salvador), com
o objetivo de promover a reflexão sobre o papel do movimento associativo para o profissional bibliotecário, e a importância de sua manutenção, revitalização e atualização constante frente às mudanças da sociedade contemporânea.
• Criação e organização de material promocional da FEBAB e de seus programas.
• Promoção das comemorações dos 45 anos da instalação da FEBAB, e preparação para as comemorações dos 50 anos a
se realizar no período de julho de 2008 a julho de 2009.
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Actions at

• Promotion of National Meetings of Library Class Entities Administration in 2005 (in Curitiba) and 2006 (in Salvador),
aiming at enhancing the reflection on the role of library association activities for the librarians and the importance of their
maintenance, revitalization and frequent updating, considering the changes of the contemporary society.
• Creation and organization of FEBAB promotional materials and programs.
• Celebrations of the 45th anniversary of FEBAB, and preparation of the celebrations of the 50th anniversary to be held from
July 2008 to July 2009.
• Establishment of Brazilian Library Class representation at the various national and international organizations.

• Efetivar a representação da Classe Bibliotecária Brasileira nas várias instâncias nacionais e internacionais.

• Participation and following-up of IFLA institutional activities and proposals and development of actions at FEBAB to
work accordingly whenever adequate.

• Congregar as Associações filiadas para participar do processo de revitalização da entidade e de seus programas, na promoção de eventos e atualização, propiciando condições de interação entre os profissionais atuantes em movimento associativo em nível nacional e internacional.

• Congregation of the affiliated library associations to participate in FEBAB revitalization process and its programs, in the
promotion of events and updating matters, in order to provide the conditions of interaction among professionals integrated
in library association activities at national and international levels.
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Ações em nível de
REPRESENTAÇÃO

• Participação em atividades promovidas pelas Associações filiadas da FEBAB e organizações da area da ciência da informação e entidades promotoras de ações referentes ao livro, leitura, bibliotecas, gestão da informação e do conhecimento, como por exemplo IBICT, Fundação Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Câmara Brasileira do Livro,
OEI, SENAC, IFLA, Instituto Goethe, Alianca Francesa, Maison de France, Embaixada Americana, Secretarias de
Cultura em nível Municipal e Estadual, Universidades, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, entre outros.
• Revitalização da representação nacional junto a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários - IFLA,
efetivando o retorno da FEBAB como sócio em nível de associação nacional.
• Participação anual nos Congressos da IFLA, representando o pais nas assembléias gerais, reuniões das associações nacionais, sessões regionais, temáticas e técnicas de caráter mais expressivo para as ações e desenvolvimento das atividades da Federação. Destaque para 2004 no Cogresso da IFLA em Buenos Aires, Argentina, com a instalação de
estande em parceria com o Conselho Federal de Biblioteconomia; Apresentação de palestras em: 2006 Seul, Coréia;
2007 Durban, Africa do Sul, e 2008 Quebec, Canda, com 2 posteres sobre atividades realizadas pela FEBAB e CBBU.
• Representação do país e realização de palestra na Pré-Conferência IFLA/UNESCO da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação das Nações Unidas, realizada em novembro de 2005, Biblioteca de Alexandria, Egito.
• Estabelecimento de contatos com membros da Diretoria da IFLA, Escritório Regional e Comitê Permanente da América Latina e Caribe da IFLA para divulgar as atividades realizadas pela FEBAB, e promover a participação de profissionais das várias instâncias dessa entidade nos eventos da Federação, como por exemplo nos Congressos Brasileiros
de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) de 2005 e 2007, realização de Seminários Regionais e Workshops em
temas especializados com membros de seções da IFLA.
• Parcipação em eventos promovidos por associações e organizações latino-americanas, representando o pais e realização de palestras na Argentina, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Panamá.
• Participação em Seminários de Presidentes de Associações Nacionais da América Latina, para promover o intercâmbio de experiências, organização de ações conjuntas para a região, entre outros itens constantes das agendas. No
periodo foram realizadas reuniões na Argentina em 2004, pré-conferência do Congresso IFLA, e 2006; em 2008 em
Bogotá, Colombia.
• Representação como membro na Secretaria do Fórum VIVALEITURA, atividade promovida pelo CERLALC/UNESCO
em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e outras entidades nacionais do seguimento do livro e leitura, 2004-2006.
• Representação junto as ações e eventos realizadas para a constituição da Câmara Setorial do Livro e Leiturado Ministério da Cultura, e posteriormente como membro representante dos biblotecários, instituita pelos Ministérios da
Cultura e da Educação, no período de 2004 a 2008.
• Representação como membro na Secretaria Executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL, instituido em
2006 pela Presidência da República.
• Representação junto a diversos eventos e outras instâncias institucionais brasileiras e internacionais.

Actions at
REPRESENTATIVE
LEVEL

• Participation in activities promoted by FEBAB affiliated associations, by library and information science organizations and
by entities dedicated to develop actions concerning book and reading matters; libraries; and knowledge and information
management, such as: IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions; OEI - The Organization
of Ibero-American States for the Education, Science and Culture; The American Embassy in Brazil; Brazilian Ministry of
Culture and Ministry of Education; IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Fundação Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Camara Brasileira do Livro; CBBU - Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias; Instituto Goethe, Aliança Francesa, Maison de France; Secretaries of Culture at state and municipal levels; Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo; Universities; SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, among others.
• FEBAB revitalization as the Brazilian library associations representative at IFLA – the Federation has retaken its role as
IFLA associate institution at national level.
• Annual participation of FEBAB at IFLA Congresses as the Brazilian library associations representative at general meetings, national associations meetings as well as regional, thematic and technical sessions focusing on important matters concerning FEBAB activities – especially in 2004 at IFLA Congress in Buenos Aires, Argentina, where FEBAB participated
as an exhibitor at a stand in partnership with the Federal Council of Librarianship; conferences presented in: 2006 Seoul,
Korea; 2007 Durban, South Africa; and 2 posters about FEBAB and CBBU activities, in 2008 Quebec, Canada.
• FEBAB as the Brazilian library associations representative and with the presentation of a conference at IFLA/UNESCO
Pre-Conference at the United Nations World Summit of the Information Society, held in November 2005, in Alexandria
Library, Egypt.
• Interaction with IFLA Directors, IFLA/LAC Regional Office and Standing Committee members in order to disseminate
the activities carried out by FEBAB and to promote the participation of library professionals in the various levels of this entity at FEBAB events, such as: Brazilian Congress of Librarianship and Documentation (CBBD), in 2005 and 2007; regional seminars and workshops in specialized areas with the participation of IFLA members and IFLA sections
representatives.
• Participation in events carried out by Latin American associations and organizations, as a Brazilian library associations representative and with the presentation of conferences in Argentina, El Salvador, Costa Rica, Colombia and Panama.
• Participation in Seminars held by Latin American national library associations presidents, in order to promote the exchange
of experiences, the organization of joint actions for the region, among other items in the agendas. The following meetings
were carried out: Argentina, in 2004 – IFLA Congress Pre-Conference, and 2006; Bogota, Colombia, in 2008.
• Representation as a member at the Secretary of VIVALEITURA Forum, an activity promoted by CERLALC/UNESCO
in partnership with Camara Brasileira do Livro and other national entities devoted to book and reading matters, 2004-2006.
• Representation at the actions and events carried out for the settlement of Camara Setorial do Livro e Leitura, Ministry of
Culture, and afterwards as a library associations representative member, according to actions developed by the Ministries of
Culture and Education, during 2004-2008.
• FEBAB representation as a member of the Executive Secretary, at Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL, established
in 2006 by the Presidency of the Federative Republic of Brazil.
• FEBAB representation at several Brazilian and international events and other institutional sectors.
• FEBAB representation at the various initiatives and events was carried out by FEBAB President and/or by FEBAB Directory
members.

• A representação nas inúmeras atividades foi realizada pela Presidência e/ou Membros da Diretoria da FEBAB.
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Ações em nível de

EDUCAÇÃO
CONTINUADA

Em sintonia com a missão da FEBAB foram organizados diversificados tipos de atividades para propiciar aos bibliotecários
e outros profissionais da informação eventos e cursos com foco
no aprimoramento profissional.Destacam-se também as ações
que foram realizadas em parceria com Associações filiadas da
FEBAB, Bibliotecas, Instituições da area da Ciência, Educação e Cultura, e de diversas Seções e profissionais atuantes na
Federação Internacional de Associações de Bibliotecários da
IFLA, incluindo a participação da Presidente Sra. Claudia Lux
em 2007 no CBBD de 2007 quando de sua visita ao Brasil a
convite da FEBAB.
No período foram realizados:
• Congresso Brasileiro de Biblioteconomia,Documentação
e Ciência da Informação - CBBD em 2005 (Curitiba - PR),
em parceria com a ABPR; 2007 (Brasilia, DF) em parceria
com a ABDF; ações preliminares para a organização do
XXIII CBBD 2009 e que se encontra em andamento.
• 2º INTEGRAR em 2006 (São Paulo - SP), com o apoio
institucional da Fundação Memorial da América Latina.
• Encontro Nacional de Administração de Entidades de
Classe da Área de Informação em 2005 (Curitiba, PR) e
2006 (Salvador, BA).
• Seminário Nacional de Bibliotecas Braille - SENABRAILLE:
apoio institucional para o IV evento em 2005; promoção e
organização do V Seminário, em parceria com a Associação Catarinense dos Bibliotecários - ACB, em 2007.
• Encontro sobre Acessibilidade à Informação por Pessoas
Portadoras de Deficiências durante o CBBD 2005.
• Seminário Sul-Americano dos Manifestos e Diretrizes
IFLA/ UNESCO para Bibliotecas Públicas, em 2005, com
o apoio institucional de IFLA/LAC, ILFA/RO, IFLA/LAC
e Biblioteca Pública Estadual do Paraná.
• IV Congresso Latino-Americano de Biblioteconomia e
Documentação/3º Encontro Internacional sobre Acesso a
Informação e Promoção de Serviços Bibliotecários em Comunidades Indigenas da América Latina, em 2008, em
parceria com a Fundação Memorial da América Latina, e
apoio institucional de IFLA/LAC, IFLA/RO e IFLA/LAC.
• Ciclos de Palestras: realização de 7 ciclos com diversos temas
contemporâneos: Biblioteca e Qualidade em 2003; Biblioteca e Automação em 2003; Biblioteca, Biblioteca Virtual e
Digital em 2003; Competência em Informação (Information Literacy) em 2004; Biblioteca & Leitura em 2005;
Aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação
na Organização e Acesso a Informação em 2006; A Biblioteconomia Brasileira: cenários & perspectivas em 2007.
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• 12º Simpósio sobre Biblioteca e Desenvolvimento Cultural, como parte da programação da 20ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2008.
• Organização de diversos Workshops no período de 2003 a
2008 com as temáticas: Arquitetura de Bibliotecas, Competência em Informação (Information Literacy), Marketing
e promoção de unidade de informação, Implementando a
gestão do conhecimento em unidades de informação, Formato de metadados Dublin Core, Projeto de biblioteca digital do Senado Federal, Manifesto Internet, Web 2.0
interagindo com os seus usuários no mundo digital.
• Cursos de atualização pela SERT/SP
• Promoção de inúmeros cursos nas temáticas: Qualidade,
Marketing para produtos e serviços de informação, AARC2,
Gestão do conhecimento, Gerência de projetos, Metadados,
MARC 21, Gestão de pessoas, Classificação CDD e CDU,
Sinalização de bibliotecas, Normalização, Indexação, Como
usar mapas conceituais, mentais e web, Software Dspace,
Normas e práticas para digitalização, Melhores prática para
preservação e conservação, FRBR – Requerimentos funcionais para registros bibliográficos de recursos de informação,
Metadados para coleções digitais, Aplicações do mundo
Open, Recursos eletrônicos e AACR2, Gestão da informação
e do conhecimento em unidades de informação na era digital, Representação descritiva, Planejamento de organização
de bibliotecas e serviços da informação, Formação, desenvolvimento, avaliação e conservação de coleções, Serviço de
referência, Tecnologia da informação.
• Participação de 3 Bienais Internacionais do Livro de São
Paulo, com estandes e promoção de palestras e cursos:
2004, 2006 e 2008.
• Organização de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, e Reuniões de Diretoria, promovendo a regionalização dos encontros e participação dos Membros da
Diretoria Executiva e Presidentes de Associações filiadas.
• Apoio institucional para realização de vários eventos, destancando-se os realizados com o Instituto Goethe – São
Paulo, entre outras instituições promotoras, na realização de
Colóquios de Bibliotecas Digitais, e Palestras com os temas
de Arquitetura de Bibliotecas, Marketing, entre outros.
No período de 2002 a 2008, um total de 6.981 profissionais participaram das atividades a seguir identificadas por tipo de ação:
Cursos: 811
Palestras: 920
Ciclos de palestras: 510
Wokshops: 640
Congressos e seminários: 3.470

Actions at
CONTINUING
EDUCATION

According to FEBAB mission, several activities were organized in
order to provide events and courses for librarians and other information professionals improvement. Some actions can be highlighted, mainly those that were carried out in partnership with
FEBAB affiliated associations; libraries; scientific, educational
and cultural institutions; and several IFLA sections and participating library professionals, especially IFLA President, Ms. Claudia Lux, who was invited by FEBAB and in 2007, during her visit
to Brazil, she participated in the CBBD - Brazilian Congress of
Librarianship, Documentation and Information Science.

• 12th Symposium on Libraries and Cultural Development, as
part of the 20th International Book Fair (Bienal Internacional
do Livro) in São Paulo, SP, 2008.

The following activities were carried out :

• Refresher courses carried out by SERT/SP

• Brazilian Congress of Librarianship, Documentation and Information Science – CBBD: in 2005 (Curitiba, PR), in partnership with Associação dos Bibliotecários do Paraná - ABPR;
in 2007 (Brasilia, DF), in partnership with Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal - ABDF. Also, preliminary actions
for the organization of the 23rd CBBD – 2009 are under way.

• Promotion of several courses about: Quality; Marketing for information products and services; AACR2; Knowledge management; Projects administration; Metadata; MARC 21; People
management; CDD and CDU Classification; Library signaling; Information standardization; Indexing; How to use conceptual, mental maps and web; Dspace software; Digitization
procedures and practices; Preservation and conservation best
practices; FRBR; Metadata for digital collections; Open World
applications; Electronic resources and AACR2; Information
and knowledge management in information units in the digital
era; Cataloguing; Library and information services organization planning; Collections building: development, evaluation
and conservation; Reference services; Information technology.

• 2nd INTEGRAR in 2006 (São Paulo, SP), with institutional
support from Fundação Memorial da America Latina.
• National Meeting on Professional Entities Management - Information Area, in 2005 (Curitiba, PR) and 2006 (Salvador, BA).
• National Seminar of Braille Libraries – SENABRAILLE.
FEBAB has provided institutional support for the 4th Seminar
in 2005; and it has participated in the promotion and organization of the 5th Seminar, in partnership with Associação Catarinense dos Bibliotecários – ACB, in 2007.

• Organization of several Workshops from 2003 to 2008 with the
following themes: Library architecture, Information literacy,
Marketing and promotion of information units, Implementing
knowledge management in information units, Metadata in Dublin Core format, Digital library project for the Federal Senate
library, IFLA Internet Manifesto, Web 2.0 interacting with users
in the digital world.

• Participation in three International Book Fairs in São Paulo, in
2004, 2006 and 2008, with exhibitions at stands and promotion
of conferences and courses.

• South American Seminar on IFLA/UNESCO Manifestos and
Guidelines for Public and School Libraries, with institutional
support from IFLA/RO, IFLA/LAC and from Biblioteca Publica Estadual do Paraná, in 2005.

• Organization of ordinary and extraordinary general assemblies
and directory meetings, promoting the regionalization of meetings and the participation of FEBAB Executive Directory
members and Presidents of FEBAB affiliated associations.

• 4th Latin-American Congress of Librarianship and Documentation/ 3rd International Meeting on Information Access and
Library Services Promotion in Latin American Indian Communities, in partnership with Fundação Memorial da America
Latina and institutional support from IFLA/LAC and IFLA/
RO, in 2008.

• Provision of institutional support for several events, mainly those
held in partnership with Goethe Institute – São Paulo (among
other promoting institutions), concerning the Digital Libraries
Conferences, and conferences on themes such as Library architecture, Marketing, and others..

• Conference Cycle - 7 conferences were held with contemporary
themes, such as Libraries and Quality; Libraries and Automation; Libraries, Virtual and Digital Libraries, in 2003; Information Literacy, in 2004; Libraries & Reading, in 2005; Use of
Information and Communication Technologies for Information
Organization and Access, in 2006; Brazilian Librarianship –
scenarios & perspectives, in 2007.

During 2002 to 2008, a total of 6,981 professionals have participated in the following activities, identified by groups:
Courses: 811
Conferences: 920
Conference cycles: 510
Wokshops: 640
Congresses and seminars: 3.470
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Ações em nível de

PUBLICAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E DIVULGAÇÃO

No período foram implementadas diversas atividades que propiciassem a instalação de meios de comunicação e divulgação das atividades e eventos da FEBAB, de outras instituições alinhadas à sua missão, e reinicio, em 2006, da publicação
da Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação – RBBD, em formato digital, acompanhando as inovações tecnológicas da sociedade contemporânea, propiciando um canal de divulgação da produção técnico-cientifica da área de informação. A seguir um breve sumário das ações levadas a efeito :
• Instalação de infraestrutura de informática e de software para organização do Website da FEBAB, desde de 2002.
• Organização de mailing list, em contínua ampliação, para divulgar atividades e temas de interesse para a área desde 2002.
• Elaboração de cadastro geral para subsidiar o envio de correspondências, e infraestrutura para contratação de serviços
especializados para esse fim.
• Desenvolvimento de estrutura para parcerias com editoras para implantação de catálogo de publicações especializadas
aos profissionais Interessados.

Actions at
PUBLICATION,
COMMUNICATION
AND
DISSEMINATION
LEVELS

Several actions have been carried out since 2002 concerning the installation of autonomous information and communications
technology devices at FEBAB facilities to provide a local electronic workspace, including a website, for the development of
activities and events. In 2006, a great achievement was the renewal in digital format of the periodical entitled, Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação – RBBD, a representative channel in the area of library and information science
and that was previously printed in paper.
Other achievements to date include:
• Organization of a mailing list, continuously updated and enlarged, in order to disseminate activities and themes of interest
among professionals and institutions, since 2002.
• Organization of a general list of professionals and entities for mailing purposes, and of an infrastructure to hire specialized
services.
• Development of partnership structure with publishers for the implantation of specialized publications catalog to be sent to
professionals interested in this matter.

• Implantação de metodologia e infraestrutura para publicar a RBBD em meio digital, desde 2006.
• Desenvolvimento de metodologia e infraestrutura para edição de anais de eventos da FEBAB em suporte eletrônico
(CD-ROM), otimizando custos para edição desse tipo de material bibliográfico. De acordo com esse conceito, foram publicados os anais do CBBD 2005 e 2007, 2o.INTEGRAR complementando o volume impresso, e de Seminários realizados em parceria com IFLA e outras instituições em 2005 e 2008.
• Organização de procedimentos e realização de contrato com os dententores dos direitos autorais e parcerias para publicação do Catálogo Anglo-Americano – AACR2, lançada em março de 2005.
• Promoção das ações da IFLA junto às associações filiadas e profissionais e bibliotecas, como a implementação da Campanha Mundial de Valorização Mundial e Uso da Biblioteca no Brasil – n@ sua biblioteca (@ your library); tradução
de Manifestos e Diretrizes IFLA/UNESCO para bibliotecas; do Manifesto Internet; dos Guias para Gestão de Associações, do Modelo 3 Pilares para o Desenvolvimento e Inovação de Associações e Documentos sobre os novos estudos
em andamento sobre Princípios de Catalogação, FRBR, RDA, entre outros, disponíveis no site da IFLANET e/ou publicados pela IFLA em diversas línguas incluindo o português.

• Development of methodology and infrastructure for the edition of FEBAB proceedings in electronic format (CD-ROM),
with cost optimization solutions. According to these procedures, some proceedings were published, as follows: CBBD 2005,
2007; 2nd INTEGRAR, complementary of the printed issue; and of Seminars held in partnership with IFLA and other institutions in 2005 and 2008.
• Organization of procedures and contrats for licensing AACR2 contents and obtaining partnerships for the publication of
AACR2 in Portuguese translation which was launched in March 2005.
• Promotion of IFLA actions to FEBAB affiliated associations, professionals and libraries, as the implementation of the Campaign for World’s Libraries – (@ your library); translation into Portuguese of IFLA/UNESCO Manifestos and Guidelines;
of Internet Manifesto; of the Guides for Associations Management; of the 3 Pillars Model, on Development and Innovation
concerning new studies on Cataloguing Principles; FRBR; RDA, among others, available at IFLANET website and/or
published by IFLA in several idioms including Portuguese.
• Creation and development of logos, marks, posters, banners, leaflets, among other types of dissemination tools, concerning
the institutional promotion and dissemination as well as the events promoted and held by FEBAB.

• Criação e elaboração de logos, marcas, cartazez, banners, folhetos entre outros tipos de meios de divulgação para promoção e divulgação institucional e de eventos promovidos e organizados pela FEBAB.
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