EDITORIAL
Nesta edição da Revista ACB trazemos ao grande público os
trabalhos apresentados durante o XXVIII Painel Biblioteconomia em
Santa Catarina, realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2009 em
Florianópolis e que teve como tema "Tecnologia e Redes Sociais: por
uma Biblioteconomia cada vez mais humana".
Enquanto novas tecnologias da informação eram tidas, por algumas
pessoas, como algo que esfriava as relações humanas, e por isso era
vista com ressalvas por muitos bibliotecários, as redes sociais
trouxeram um maior contato humano nas relações através da internet.
E juntamente com este contato e maior interatividade, trouxeram
uma infinidade de novas ferramentas e possibilidades na construção
do saber coletivo. Entendendo que o bibliotecário possa assumir um
papel estratégico nas relações sociais que envolvem a disseminação
de informações, a atualidade do tema e as mudanças que as redes
sociais estão provocando na forma que a sociedade se informa,
consideramos a pertinência de trazer este assunto para uma maior
discussão dentro da biblioteconomia.

Além dos trabalhos aprovados no evento de 2009, apresentaremos os
relatórios do X Fórum de Informação em Ciências da Saúde de SC e
do IV Fórum de Bibliotecas Universitárias da ACAFE, realizados
durante este Painel, e três resenhas de livros.

Esta edição também é marcada pela despedida de Marli Machado da
função de Editora-chefe da revista. Marli foi fundamental em uma
importante mudança ocorrida na revista, que há 5 anos passou a ser
disponibilizada gratuitamente ao público pela Internet através da
plataforma SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas).

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.15, n.1, p. 5-6 jan./jun., 2010.

5

Como presidente da ACB, ela foi umas das pessoas que estiveram na
frente deste processo desde as discussões iniciais sobre a adoção do
modelo de Arquivos Abertos para revista, na época tema polêmico,
passando pela parte operacional de digitalização de todas as edições
anteriores e preparação das edições on line a partir de então, sob a
liderança da professora Ursula Blattmann. A partir de 2008, depois
de tanta dedicação, passou a ser a grande responsável por todo
trabalho a frente da revista até a edição de hoje.

Mesmo deixando de ser a editora-chefe da revista, certamente
continuaremos a contar com a ajuda desta bibliotecária incansável
durante os próximos lançamentos da revista ACB, assim como em
outras atividades do movimento associativo.

Desejamos a todos uma ótima leitura.
Diego Abadan
Comissão Editorial
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