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EDITORIAL

A Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) é uma entidade que pensa nos pares
da área da Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação. Além de ter o
contato com pesquisadores, docentes, pós-graduandos, especialista, graduados, graduandos e
profissionais atuantes nas unidades de informação representantes destas áreas profissionais.
A ACB, ainda tem a preocupação de aproximar-se da área da educação, com o intuito de
dialogar e fortalecer a relação entre bibliotecários e pedagogos. Uma conversa que demorou
para começar! Enquanto as tratativas para esta aproximação estão sento encaminhadas,
registramos aqui, neste número, trabalhos que versam sobre as questões em torno de gênero
e sexualidade, letramento informacional, recursos, interação e integração da ação leitora e um
relatório de Fórum tratando acerca da biblioteca escolar. Todos esses trabalhos estão
discutindo esta ambiência e trazem à tona temáticas fundamentais para serem discutidas na
área de atuação do profissional da informação. Este número ainda traz um trabalho que discute
a análise de publicações que enfocam a organização e o tratamento da informação. Assim,
como questiona a confiabilidade da informação online, circulante na internet. Aborda-se a
importância da biblioteca como recurso pedagógico para o ensino à distância. Relata a
experiência vivida em uma biblioteca jurídica, como também nos leva a leitura de dois textos
que dialogam sobre a biblioterapia. Sendo um deles a apresentação de uma resenha de livro
ambientado em Paris e que em um barco livraria chamado “Farmácia Literária” há a aplicação
da biblioterapia como pano de fundo da obra. O outro é uma entrevista com uma professora
responsável por uma disciplina optativa de biblioterapia em universidade federal. Recorrente
são os textos voltados para universo da leitura e literatura na Revista ACB. Assim, nós
convidamos a todos para a leitura dos textos e a adesão dos leitores na Fanpage de nosso
periódico no Facebook. Procure por nós, curta nossa página e compartilhe as publicações de
divulgação e disseminação dos trabalhos que publicamos na Revista ACB. Gratidão a todos os
envolvidos na continuação deste periódico que preza pelos profissionais e acadêmicos e conta
com a contribuição dos docentes, pesquisadores e pós-graduandos e pós-graduados. Muitos
são os envolvidos e corro o risco de esquecer de alguém, caso eu fizesse uma nomeação.
Mas, temos representantes de vários Estados brasileiros e alguns avaliadores internacionais
também. Gratidão sempre!
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