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EDITORIAL
Este último número da Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina referente ao ano de
2018 traz 15 trabalhos com temas emergentes na Ciência da Informação. Tratamos de publicar
um texto que tem a oportunidade de dialogar sobre marketing de relacionamento por meio de
análise na ambiência de bibliotecas universitárias. Pautamos a Biblioterapia como recurso ao
bibliotecário
otecário e sua formação humana – oportunidade para oss bibliotecários se envolverem com
a leitura e literatura de textos ficcionais, mediar a leitura e dialogar com os leitores de modo a
ouvi-los
los e promover discussões temáticas. Abordamos questões de feminismo e anti-sexismo
anti
para ser lido e discutido pelos nossos
n
pares. Colocamos em evidência a necessidade de
+
conversas sobre a temática LGBTQI em seus variados aspectos, sejam de representação
descritiva e temática, produção acadêmica, as pesquisas em Ciência da Informação iniciam a
divulgação de conhecimento gerado sobre
sobr este tema importante. Abrimos
imos o diálogo acerca da
formação e capacitação dos bibliotecários que são e serão terceirizados para trabalhar em
unidades de informação,, assim como, os técnicos em biblioteconomia em
e sua formação e sua
importância para a área. Teremos a oportunidade de verificar a pesquisa-ação
pesquisa
como elemento
de inovação, leia e descubra como. Abordamos o tema polêmico: PLÁGIO! Em trabalho
publicado por Izabel Lima dos Santos são descritas as ações de combate ao plágio em
bibliotecas universitárias
as na região Nordeste. Outro texto de tema fundamental para ser
analisado é o que realiza uma análise da Revista ACB com o objetivo de verificar a
arquivologia como escopo. Convidamos a leitura do texto sobre incubadores de empresa e a
abertura para os Profissionais
fissionais da Informação trabalharem em parcerias com outros
profissionais. Entregamos aos leitores uma série de textos que abordam:
abordam ação cultura, leitura,
literatura, contação de histórias, recursos musicais, maratona de leitura, entre outras
possibilidades
es de aplicação do texto e da literatura em diversos ambientes como biblioteca
pública, biblioteca universitária, biblioteca prisional, e também uma visita realizada às
Bibliotecas Públicas de Barcelona na Espanha. Convido a todos para a leitura do presente
present
número da Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina.

São José (SC), 21 de dezembro de 2018
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