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EDITORIAL
A Revista ACB traz em seu novo número os Anais do 33º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina,
evento realizado nos dias 12 a 14 de novembro de 2015. Evento com a temática “Além das paredes das
bibliotecas: evolução da atuação bibliotecária nos últimos 40 anos” e que reuniu pessoas de várias partes
do Brasil e obteve a participação de nossos colegas argentinos com apresentação de trabalhos. No dia 13
pela manhã teve a abertura, que foi realizada com representantes de instituições de ensino e parceiros do
evento, após foi feita a “Conferência Biblioteconomia: passado e futuro” com o palestrante Briquet de
Lemos. Na sequência ocorreu uma mesa de discussão com o tema”O movimento das entidades de classe
em SC: evolução e perspectivas” com a participação da presidente da ACB, Kátia Costa e do presidente
do CRB 14, Juliano Ricardo Zimmermann e da Diretora da Biblioteca Central da UFSC, Sigrid Karin
Weiss Dutra. No período aconteceu a mesa-redonda “Novos rumos da educação na Biblioteconomia”
com a participação de Daniela Spudeit, professora do curso de Biblioteconomia da UDESC, Helen
Rozados da Comissão de Ensino do CFB e Miriam Mattos da Unochapecó, a mediação ficou por conta de
Camila Burin da diretoria da ACB. Durante o transcorrer do segundo dia do evento foram desenvolvidas
as seguintes ações: Conferência “O bibliotecário empreendedor” com a palestrante Vera Stefanov,
empreendedora e presidente do Sindicato dos Bibliotecários do Estado de São Paulo; Grupos de discussão
com medicação: Grupo 1 – Vamos inovar? Ações bibliotecárias para uma biblioteca do futuro, como
participantes estavam presentes: Eduardo Valadares (UFES), Sigrid Karin Weiss Dutra (UFSC), Suely de
Brito Clemente (ContentMind), como mediadora estava Daniela Spudeit (UDESC); Grupo 2 – Gestão e
tecnologia em Unidades de Informação, como participantes estavam presentes: Jorge do Prado
(SENAC/SC), Maralyza Pinheiro (TCIBPO CE) e Marcos Castilho (Acervo), sob a mediação de Helen
Rozados (CFB); Grupo 3 – Bibliotecários em novos espaços, como participantes estavam Chico de Paula
(Revista Biblioo), Natan Amboni (Raffcon) e Carolina Fraga (EBSCO), com mediação de Fabiano
Caruso (UFSC, ExtraLibris); Grupo 4 – Bibliotecas Públicas além das paredes de bibliotecas, com a
participação de Maritza Fabiane (Biblioteca Pública Municipal Barreiros Filho) e Kátia Costa (Biblioteca
de Brusque), com mediação de Cristiane Salazar (Biblioteca Pública Municipal de Garuva). Ainda
aconteceu a mesa de discussão “Inovação e atuação profissional” com a participação de Gláucia Maindra
(Biblioteca Pública Municipal de Imbituba), Suely de Brito (ContentMind) e Fabiano Caruso (UFSC,
ExtraLibris) e Maralyza Pinheiro (TCIBPO), com mediação de Juliano Ricardo Zimmermann (CRB 14).
Nos dias 13 e 14 aconteceram as apresentações de trabalhos submetidos para o evento, os assuntos
abordados versaram sobre: Competência informacional; a trajetória do Conselho Regional de
Biblioteconmia da 14ª região; Mestrado profissional em Ciência da Informação ofertado pela UDESC;
Discurso do Sujeito Coletivo com as falas dos ingressantes nos cursos de biblioteconomia da UFSC e
UDESC; Biblioteca comunitária; Interagentes da biblioteca de referência do NEAB/UDESC; Experiência
de leitura em meio virtual; Bibliotecário como agente cultural; Acessibilidade física em biblioteca;
Representação temática (ensino a distancia); Políticas públicas; Diagnóstico do arquivo permanente da
FAED/UDESC; Uso das redes sociais pelos periódicos brasileiros de Biblioteconomia e Ciência da
Informação; Estudos bibliométricos sobre produção científica; Os serviços e produtos de informação
ofertados pela BPSC; Memórias entre livros e estantes. Nós da equipe da ACB desejamos aos leitores da
nossa revista uma boa leitura dos textos que foram apresentados durante o evento.
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