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EDITORIAL
A cada novo número, amplia-se no Encontros Bibli o sentimento de valor da noção
de interação e, porisso, da valorização da comunicação como o caminho básico para a
constituição de todo o entendimento.
Nesta perspectiva, como um recurso, talvez o mais importante, de ação social é que
a comunicação nos aproxima, articula e dá sentido aos nossos discursos.
Este número, representa os três momentos atrás referidos do processo de
comunicação: aproxima em um mesmo espaço editorial os discursos profissionais e de
investigação realizados no Brasil e na América Latina: Buenos Aires, Minas Gerais e Santa
Catarina; articula os discursos reflexivos que provêm da investigação dos serviços
oferecidos pela biblioteca pública; da situação dos acervos da biblioteca escolar; da
produção científica publicada em periódicos brasileiros de biblioteconomia e ciência da
informação; da prática de ensino em um curso de graduação em biblioteconomia; dá
sentido a estes discursos ao relacionar o conhecimento do campo mais amplo da Ciência da
Informação com o âmbito de seus espaços de produção, problematização e reorganização
dos conhecimentos que vitalizam este campo, ou seja: a educação, a pesquisa, a divulgação
e as bases de operação das organizações que levam à sociedade os meios de ela própria
fortalecer seus discursos.
Nesse sentido, é com grande satisfação que mais uma vez colocamos à disposição
dos leitores deste veículo uma significativa parcela da produção de conhecimento e da
reflexão em Biblioteconomia e Ciência da Informação que se realiza na América Latina. Ao
lançarmos esta edição, mais uma vez podemos dar o testemunho concreto da vitalidade e
expressão do que se escreve nesta região do mundo ao tempo em que agradecemos a
colaboração dos autores.
De outro lado, fica o nosso convite para que os autores em Biblioteconomia e
Ciência da Informação atuantes na América Latina, e em outras regiões do mundo,
partilhem deste espaço público de difusão do conhecimento que estão produzindo.
Desejamos uma boa leitura a todos e a todas! Um grande abraço !
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