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Editorial
Vilma Machado1
Caro leitor,
Nas últimas décadas temos acompanhado as mudanças informacionais e tecnológicas, que
impactaram na ampliação do mercado editorial de livros e revistas. Em 2020, com a pandemia
do Novo Corona Vírus, nos vimos inseridos em um novo cenário que evidenciou o uso das
tecnologias, fazendo destas imprescindíveis bases para a manutenção dos diversos segmentos
na sociedade. Nesse desafio, a Revista da ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina tem
trabalhado se preparando para acompanhar as atualizações e tendências editoriais do mercado
atual. Assim, a nova diretoria tem buscado melhorias no processo de gestão. Desde o fluxo de
trabalho na construção de uma política editorial de suas diretrizes, atualização em
consonância com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, políticas sobre os direitos
autorais, ferramentas de trabalho, plataforma gerencial e marketing aos meios de divulgação.
Todas essas alterações e atualizações iniciam um novo ciclo. Nesta edição apresentamos um
formato novo, com a edição aberta para novas publicações. Nosso fluxo de publicação passou
a ser contínuo, possibilitando a oportunidade de publicação em nossa revista em qualquer
período do ano. Para os próximos passos, seguiremos as tendências das publicações com o
formato de vídeos dos respectivos artigos aceitos, podcasts, entre outros formatos, buscando
um processo mais interativo, dinâmico e inovador com o nosso leitor. Queremos trabalhar de
forma mais participativa, por isso, sua opinião é muito importante. Conheça também nossos
canais de comunicação: e-mail, site, facebook e instagram. Participe conosco enviando suas
sugestões.
Tenha uma boa leitura!
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