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EDITORIAL 

Estamos vivendo, no novo milênio que se inicia, um momento de transformações intensas, num 
contexto de mudanças constantes e crescentes no ambiente tecnológico e organizacional. Estas 
transformações e as limitações e possibilidades dos recursos tecnológicos frente às questões de 
democratização de acesso à informação são temas do artigo de Isabel Cristina Carvalho e Nilcéa 
Elias Rodrigues.  

Noel Angulo Marcial nos apresenta, em seu trabalho, uma proposta para  um modelo de 
operação da Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnologia do Instituto Politécnico Nacional  do 
México.   

Francisco das Chagas Souza faz um questionamento sobre as práticas de ensino dos cursos de 
Biblioteconomia brasileiros.    

O livro Hábitos de leitura de autoria de Salazar, Silvana & Ponce, Dante, é analisado por Ruben 
Urbizagástegui Alvarado.  

Finalmente, para lembrar que este é o Ano Nacional do Voluntariado, os estudantes do curso de 
Biblioteconomia da UFSC, Maria Lorena Selbach Figueiró, Francisco E. P. Sousa e Nivaldo Gomes 
Rebelo, apresentam uma pesquisa sobre a atividade das organizações voluntárias em 
Florianópolis. Este trabalho procura mostrar como estas organizações voluntárias colaboram no 
processo de inclusão social do seu público alvo, favorecendo, o exercício da cidadania através da 
informação.  

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos colegas que têm prestigiado nossa revista 
enviando seus trabalhos para publicação. Agradecemos também aos avaliadores que têm 
colaborado para manter a qualidade da  Encontros Bibli.  

A partir deste número, nossa revista passa a contar com novo endereço: 

http://www.encontros-bibli.ufsc.br/  

Miriam Vieira da Cunha, editora 
 


