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Resumo:
Descreve as ações de planejamento e execução do Bibiofest 2018, evento organizado pela
Associação de Bibliotecários e Profissionais do Distrito Federal (ABDF), em parceria com
diversas bibliotecas e profissionais bibliotecários do Distrito Federal, por ocasião do Dia do
Bibliotecário. O evento promovido no mês de março teve o objetivo de congregar bibliotecas, a
comunidade e o incentivo à leitura, em contraponto aos eventos comemorativos tradicionais da
Biblioteconomia, voltados apenas para profissionais da área.
Palavras-chave: Movimento associativo. Dia do Bibliotecário. Incentivo à leitura. Inclusão
social.
Eixo temático: Eixo 5: O farol do advocacy
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Introdução
A Gestão 2018-2020 da Associação de Bibliotecários e Profissionais da Ciência
da Informação do Distrito Federal – ABDF, acredita nessa possibilidade e, em
vista disso, juntou-se a diversas instituições, bibliotecários (as), estagiários de
Biblioteconomia e demais voluntários para a realização da primeira edição do
Bibliofest no ano de 2018.
Dessa forma, em consonância com o Estatuto da ABDF, em seu artigo
segundo, o qual consta:
III - promover, organizar, apoiar e colaborar com a realização de congressos,
seminários, conferências, palestras e eventos similares de caráter técnicocultural de interesse geral e, em especial os relativos às áreas da informação;
VII - estabelecer parcerias com instituições, empresas e órgãos de classe em
ações que possam beneficiar a Associação e a comunidade.
E com intuito de efetivar as propostas 2, 6, 8, 12, 16 e 17, da gestão atual da
ABDF que foram anunciadas nas propostas da chapa #juntossomosmaisfortes,
quais sejam:
2- Contribuir para o reconhecimento e valorização da profissão;
6- Reforçar parcerias com órgãos regionais, nacionais e internacionais;
8- Integrar profissionais dos setores privado e público para fortalecimento da
classe;
12- Realizar seminários, painéis, encontros, oficinas, workshops técnico-cultural
em parceria com entidades públicas e privadas.
16- Promover e participar de programas de incentivo ao livro e à leitura;
17- Fomentar a participação dos profissionais da informação na execução da
Agenda 2030 e seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.
O Bibliofest foi realizado contando com a participação de voluntários e este
trabalho traz o relato de experiência da construção coletiva desse evento.
Local e período de ocorrência
A primeira edição do Bibliofest foi realizada em Brasília- DF, no dia 17 de março
de 2018, no Centro Cultural do Banco do Brasil, e contou com a participação de
diversos bibliotecários(as) e estagiários(as) de Biblioteconomia voluntários(as)
para o planejamento e execução.
Detalhamento da experiência
Anualmente, no mês de março, comemora-se no DF o Dia do Bibliotecário,
normalmente com eventos voltados à capacitação técnica dos profissionais da
área. Entretanto, no segundo semestre de 2017, quando a Biblioteca da Câmara
dos Deputados planejava a sua contribuição para o evento comemorativo de

2018, o bibliotecário Raphael Cavalcante daquela instituição idealizou um novo
modelo de evento, com atrações culturais e conteúdos voltados para a
comunidade, considerando os usuários reais e potenciais de bibliotecas das
áreas centrais e periféricas do DF, revendo, dessa forma, o tom dos eventos
tradicionais em que se fala “de si e para si”.
A ideia do Bibliofest foi acolhida pela ABDF que, em parceria com diversas
instituições públicas e privadas, e com o trabalho voluntário de diversos
bibliotecários e bibliotecárias, encabeçou a realização do evento, tornando-se
gestora da organização e de toda a produção. Acordou-se que o evento deveria
ocorrer em ambiente público, aberto e de livre acesso para as pessoas, e em um
dia de fim de semana, como outros eventos abertos.
As reuniões para tratativas e planejamento do evento se iniciaram em janeiro de
2018 reunindo bibliotecários e bibliotecárias de diversas instituições públicas e
privadas. Várias foram as ideias para a programação da festa, incluindo contação
de histórias, musicalização, entrevistas com autores e bibliotecários do DF,
exposição de livrarias, troca de livros, teatro, recreação infantil, foodtrucks,
cabine de fotos, cabanas para leitura, oficinas de restauro, entre outras. Decidiuse que haveria programação infantil e adulta, ocorrendo simultaneamente, em
locais próximos.
Além do planejamento das atrações, ocorria em paralelo as questões
relacionadas à arte do evento, convites, divulgação, camiseta, reserva de
espaço, contato com patrocinadores e fornecedores, contato com convidados,
pesquisa de preço, todas as atividades necessárias para a realização de um
evento de grande porte. As equipes foram divididas para que as tratativas se
realizassem em tempo hábil para a festa, dessa forma, demonstrando que a
cooperação traz um resultado efetivo.
Em meados de fevereiro de 2018 a programação estava fechada. Mais tarde,
seria impressa como ventarola, que seria distribuída no dia do evento.

Imagem 1- Programação em ventarola

No espaço infantil as crianças puderam apreciar contação de histórias e
musicalização; receberam um kit do Canal Ciência do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia- IBICT; e, ainda, brindes sorteados pelos
parceiros patrocinadores. Parte da programação infantil pode ser assistida aqui.

Imagens 2 e 3 - Atividades na tenda infantil

A programação adulta contou com entrevistas com profissionais bibliotecários
relatando experiências diferentes de trabalho e roda de conversa com autores
de Brasília. Foram contatados diversos artistas do DF, como uma forma de
promover as pessoas da cidade. Parte das entrevistas com os bibliotecários do
DF podem ser visualizadas aqui.

Imagens 4 e 5 – Bate papo com autores e bibliotecários

O público presente também pôde prestigiar o coral do Senado Federal, cuja
apresentação pode ser visualizada aqui.

Imagem 6- Coral do Senado

Ao final do evento as pessoas presentes puderam assistir a uma peça de teatro
que satirizou os clichês atribuídos aos profissionais bibliotecários e à profissão.

Imagens 7 e 8 – Teatro sobre o profissional bibliotecário

No espaço, houve ainda feira de troca de livros, para todos os públicos; estandes
de livrarias e dos autores que participaram da programação, comercializando
livros, estandes de alguns patrocinadores e da ABDF, e uma exposição de fotos
pela biblioteca do Senado Federal. Para alimentação durante o evento foram
disponibilizados food trucks.

Imagens 9 e 10- Livrarias e publicações dos autores convidados

A arte do Bibliofest foi elaborada em consonância com as sugestões dos
bibliotecários participantes da organização e buscou-se trazer elementos que
representassem a Biblioteconomia, bibliotecários, livro, leitura, biblioteca e
cultura, sendo esta a logo escolhida:

Imagem 11- Logo Bibliofest

Para a equipe que estava diretamente envolvida no trabalho foi confeccionada
camiseta com a mesma arte:

Imagem 12- Camiseta Bibliofest

A festa foi divulgada nas redes sociais da ABDF e dos profissionais
bibliotecários, instituições de trabalho, universidades, além de um jornal local.
Sendo os convites utilizados para divulgação:

Imagens 13 e 14 – Convites veiculados

Foi contratada uma cabine de fotos para que os convidados pudessem levar uma
lembrança do Bibliofest:

Imagens 15 e 16 -- Cabine de fotos

Finalmente, foram disponibilizados dois vídeos para visualização mais completa
dos eventos que ocorreram. O vídeo 1 (1 min 36 seg) mostra a festa em geral, e
o vídeo 2 (2 min 54 seg) mostra a interação das pessoas na cabine de fotos.
Paralelamente ao evento, ao longo da semana que o antecedeu, bibliotecas
parceiras abriram suas portas para visitas guiadas, o que foi chamado de
Biblioteca de Portas Abertas.
Considerações finais
A realização da primeira edição do Bibliofest foi possível devido a união,
cooperação e trabalho voluntário de todos os envolvidos. Apesar de bem
sucedida, a análise posterior feita pelos organizadores foi de que para um
próxima edição de um evento desse porte é necessária a contratação de
profissionais habilitados, pois como o patrocínio foi limitado não foi possível
contratar uma produção profissional encarregada, e esses fatores dificultaram
sobremaneira a sua realização deixando claro o potencial de melhorias caso
tivesse havido orientação e produção profissional.
Para o ano de 2019, a ABDF submeteu a proposta da festa ao Fundo de Apoio
a Cultura- FAC do GDF, o qual foi aprovado na primeira etapa de mérito cultural,
e seguiu para a segunda fase de análise da documentação. Estamos
aguardando o resultado e posterior contato da Secretaria de Cultura do DF para
que a festa possa ser realizada com escopo maior do que a primeira edição,
contando com apoio profissional na área de organização de eventos.
A ABDF e todos os profissionais que participaram da elaboração, produção e
realização do Bibliofest 2018 acreditam no formato de evento aberto, no seu
potencial de tornar a profissão mais conhecida das pessoas e de aproximar as
bibliotecas do cidadão comum.
Acredita-se que as bibliotecas precisam fazer esse movimento do encontro com
as pessoas, de se inserir verdadeiramente na comunidade de que faz parte,
independentemente de serem públicas, especializadas ou universitárias. A
instituição biblioteca deve ser de todos e para todos. Estamos em um país com
lacunas educacionais, carente de ambientes públicos de leitura e estudo, além
do acesso livre à internet ser privilégio apenas de parte da população. A
bibliotecas que possuem esses recursos precisam se apresentar à sociedade,
contribuindo assim para a emancipação das pessoas e para o desenvolvimento
do país.

