
FEBAB – Fundada há quase 60, trabalha em duas ações principais: o advocacy
por mais e melhores bibliotecas e  no desenvolvimento dos profissionais que 
atuam nestes espaços. É o braço brasileiro da IFLA  (www.ifla.org)

Somos parte do Grupo de Trabalho da Agenda 2030. 

Por que bibliotecas são parceiras estratégicas dos ODS?

“O acesso público à informação permite que as pessoas tomem decisões 
conscientes que podem melhorar suas vidas. As comunidades que têm acesso à 
informação relevante e no tempo certo estão melhores  posicionadas para 
erradicar a pobreza e a desigualdade, melhorar a agricultura, proporcionar 
educação de qualidade e promover a saúde, a cultura a pesquisa e a inovação.”

http://www.ifla.org/


2018 - Evento Paralelo  no 2º Fórum dos Países da América 

Latina e Caribe para o Desenvolvimento Sustentável  - “Acesso a 

informação para alcançar o desenvolvimento sustentável na 

América Latina e Caribe” – lançamento da Declaração de  

Santiago “O acesso à informação para alcançar o 

desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe” –

disponível pelo https://www.ifla.org/publications/node/81841

https://www.ifla.org/publications/node/81841


COVID E CULTURA...

Os equipamentos culturais (bibliotecas, arquivos, museus, 

cinemas, teatros) foram os primeiros a serem fechados para o 

público.

DECLARAÇÃO DA CAMPANHA CULTURE 2030 GOAL 

Coalizão em defesa da cultura – assinada pela IFLA, ICOM e 

outras instituições

“ GARANTIR QUE A CULTURA CUMPRA SEU POTENCIAL EM 

RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19” (lançada em maio 2020)



COVID E BIBLIOTECAS

ASSIM COMO OS OUTROS SEGMENTOS TIVERAM QUE SE REINVENTAREM E 

CONSTRUIR NOVOS  “PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO”

- o bibliotecário como um líder do uso ético e responsável da informação, 

- o bibliotecário como agente de transformação social;

- lugar das bibliotecas públicas na reconstrução do tecido social.

(*) PROTOCOLO DA BIBLIOTECA NACIONAL DA COLÔMBIA 



INFORMAÇÃO EM QUARENTENA

https://febab.org/2020/04/02/informacao-em-quarentena/

https://febab.org/2020/04/02/informacao-em-quarentena/


FEBAB NO COMBATE ÀS FAKE NEWS

http://inteirasverdades.febab.org/

http://inteirasverdades.febab.org/


PRESENTE E  FUTURO...

Covid escancarou a desigualdade social  e  evidenciou, entre outras coisas,  a 

necessidade do acesso universal à internet

Públicos que tradicionalmente frequentavam as bibliotecas – classes mais pobres –

ficaram sem acesso à informação – pois tinham as bibliotecas como único local  para esse 

acesso ... as bibliotecas são os equipamentos culturais mais presentes no país

Precisamos fazer chegar nossa voz para o combate à desinformação – que salva vidas

FEBAB – está lutando para a aprovação de Projeto de Lei  junto ao Congresso 

Nacional para que as famílias que estão cadastradas nos programas de renda possam ter 

acesso gratuito à internet



As bibliotecas são parcerias para construir a “sociedade 

do cuidado”... 

“Reconstruir um mundo melhor é um resposta e respeito 

para que teve a vida dizima pela COVID 19 “ Nick Fabianic

ONU



Obrigada!

Gracias!

Thank You!


