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EDITORIAL

DO ENSINO ÀS TECNOLOGIAS: DESAFIOS DA PROFISSÃO
Danielly Oliveira Inomata
Doutoranda em Ciência da Informação (UFSC)
Orestes Trevisol Neto
Mestre em Ciência da Informação (UFSC)
O Painel de Biblioteconomia é um encontro esperado pela classe bibliotecária e está em sua 35a
edição.
Evidencia-se que todos estes anos denotam não somente a virtuosidade do evento, mas a
promoção de um espaço para a reflexão em que se encontram presentes: bibliotecários, pesquisadores
renomados, professores, alunos de biblioteconomia, entre outros profissionais de áreas afins.
A Biblioteconomia é uma área interdisciplinar, cujo negócio é a informação, a qual circula nas
diversas áreas do conhecimento e setores da sociedade, permitindo que o bibliotecário atue em diferentes
contextos.
A pluralidade de atuação profissional movimenta a classe bibliotecária catarinense à refletir sobre
os desafios da atuação, que este ano discute: “Do ensino às tecnologias: desafios da profissão”.
Desta arte, o Painel de Biblioteconomia é um convite à reflexão de questões relativas a formação e
atuação dos bibliotecários.

esta edição especial da Revista da Associação de Bibliotecários Catarinense, cujo teor envolvem
temáticas de cunho social, educacional e tecnológico.
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O evento em si é potencialmente um espaço para o compartilhamento de conhecimentos e
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Realizar o 35º Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina na região oeste do Estado é uma
oportunidade singular de fortalecer a imagem da profissão no interior e valorizar o profissionais que
atuam na região.
Esses profissionais muitas vezes ficam distantes dos eventos da área que, geralmente, acontecem
nas grandes cidades ou capitais.
No tocante à oportunidade de interação com os alunos, destaca-se a importância do evento ser
realizado na Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), instituição que oferta o
curso de Biblioteconomia na modalidade educação à distância, certamente uma excelente oportunidade
para os alunos se aproximarem de seus pares.
O apoio da Unochapecó, parceira neste evento, fortalece o seu compromisso com os alunos, bem
como em apoiar um evento demasiado relevante para a Biblioteconomia.
Espera-se que estes trabalhos possam imprimir novas perspectivas e continuidade em pesquisas.
Apreciem essa edição especial!
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