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EDITORIAL 

Este número da Encontros Bibli apresenta diferentes abordagens de questões relativas à 
sociedade do conhecimento. Esta sociedade vem acompanhada de uma evolução tecnológica que 
afeta, em diferentes graus, todos os países do mundo, produzindo impactos de natureza 
econômica, política, social e cultural. Tais impactos necessitam de parâmetros para sua análise e 
avaliação. A medição de bens intangíveis, neste caso, provenientes do uso das tecnologias da 
informação e da comunicação, é uma tarefa complexa. O artigo do professor Michel Menou, da 
City University, de Londres, apresenta uma metodologia original para análise desses indicadores 
na sociedade atual.  

O relato de pesquisa da professora Clarice Fortkamp Caldin, do Departamento de Ciência da 
Informação da UFSC, aborda o processo de leitura como função terapêutica. Este trabalho é 
baseado na sua dissertação de mestrado e representa um foco de abordagem pouco usual na 
Ciência da Informação. O professor Francisco das Chagas de Souza, também do Departamento 
de Ciência da Informação da UFSC, apresenta uma análise de sua experiência  no ensino de 
fundamentos teóricos da Biblioteconomia. A estudante Maria Elizabeth Horn Pepulim, do Curso 
de Biblioteconomia da UFSC, reflete sobre o papel do bibliotecário na sociedade da informação, 
ressaltando os dilemas, atribuições e responsabilidades deste profissional no mundo globalizado.  

Esta edição divulga ainda uma pesquisa sobre bibliotecas públicas, sociedade da informação e 
tecnologia, que está sendo desenvolvida pelos colegas do Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas da Universidad de Buenos Aires: Elsa Barber, Nicolás Tripaldi, Silvia Pisano, 
Valeria Werner, Sofia D´Alessandro, Sandra Romagnoli, Verónica Parsiale, Carolina Gregui e 
Gabriela De Pedro.  

Miriam Vieira da Cunha, editora  

  

 


