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EDITORIAL 

É com satisfação que informamos que, a partir deste número, nossa Comissão Editorial conta 
com a colaboração dos colegas, Elsa Barber, da Universidad de Buenos Aires, Mario Barité, da 
Universidad de la Republica do Uruguai, Marta Valentim da Universidade Estadual de Londrina e 
José Augusto Guimarães da Universidade Estadual Paulista. Neste sentido pretendemos garantir 
uma maior circulação de idéias e de competências para avaliação dos trabalhos e uma maior 
visibilidade a nossa revista.   

Os canais de comunicação e informação são enfocados em dois trabalhos neste número. O 
primeiro, de autoria das colegas da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - Maria 
de Lourdes Ohira, Noêmia Schoffen Prado e Márcia Luiza Lonzetti Nunes Sombrio, analisa as 
revistas de Biblioteconomia e Ciência da Informação brasileiras contribuindo para evidenciar as 
suas características e a sua evolução.   

O segundo, de autoria de Dulcinéa Rosemberg da Universidade Federal do Espírito Santo aborda 
a leitura como canal de informação dos professores universitários.    

A análise da estrutura do sistema da profissão bibliotecária brasileira no sentido de responder às 
mudanças politico-econômicas é o tema do artigo de Francisco das Chagas de Souza.   

Encontros Bibli objetiva ser um canal de comunicação aberto, ágil e estimulador da disseminação 
de idéias e debates na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.    

As contribuições em forma de artigos inéditos, relatos de experiências e resenhas fazem parte 
da produção editorial que se pretende veicular nesta revista.    

 
  

 


