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A Ciência da Informação e a Biblioteconomia, realizadas no Brasil e na América do Sul, por 
seus corpos profissionais, suas estruturas operacionais e seu universo sensível e inteligente, 
estão vivendo, neste ano de 2002, uma intensa movimentação acadêmica e profissional. 

Demonstrativo disto é o número de eventos profissionais, científicos e acadêmicos de grande 
e médio porte, executados no Brasil, como: o XX CBBD, o XII SNBU, o Encontro de 
Diretores e Docentes das Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do Mercosul,
além dos eventos estaduais cobrindo temas de interesse multivariado que atendem as 
demandas locais de aperfeiçoamento e compreensão da realidade em volta. 

Também exibe-se esse esforço através da publicação de vários livros, alguns dos quais 
anunciados nesta 14a. edição deste Encontros BIBLI. Ouvimos falar de vários outros livros, 
mas deles não recebemos comunicação ou exemplares dos autores com vistas a resenha e/ou 
anúncio, o que esperamos possa ser feito na próxima edição. 

No que tange a edições periódicas e seriadas impressas e em linha há também novidades 
sendo anunciadas no Brasil como Em questão da FABICO/UFRGS e Teoria & Crítica da 
ABECIN.

O fato de nos limitarmos a apontar o quadro brasileiro tem dois significados: a) obtivemos 
informações mais prontamente sobre esses fatos; e b) estimular a que nossos colegas dos 
países vizinhos, dentre os quais temos alguns membros em nosso Conselho Editorial, nos 
remetam notícias de suas produções, publicações e originais de artigos para que se mantenha, 
fortaleça e efetive, prioritariamente, o caráter regional deste espaço de Encontro com a 
inteligência Bibliotecária e de Informação na América do Sul e Central, sem exclusão de 
outras regiões do mundo. 

De outro lado, a partir desta edição passa a ser caracterizada a existência de uma Comissão 
Editorial, isto é, o grupo executivo deste periódico e de um Conselho Editorial permanente, ou 
seja, nossos conselheiros e avaliadores externos. Por ser o Encontros BIBLI um periódico 
com avaliação por pares é fundamental que se tenha a clareza da distribuição de nossos 
papéis. Naturalmente, continuaremos a pedir a colaboração de pareceres ad hoc, contando
para isso com a participação de outros/as colegas que, compreendendo a importância deste 
empreendimento, têm colaborado com a construção deste Encontros. 

Nesta edição, temos a apresentar duas novidades que os leitores/internautas já perceberam. A 
primeira trata-se de uma página de entrada mais elaborada na qual se acrescenta um índice de 
localização do conteúdo do periódico. A segunda é o visual das páginas internas feito com a 
finalidade de tornar mais dinâmica a oferta da informação.   

Quanto ao conteúdo aqui apresentado, as colaborações aprovadas por nosso Conselho tratam 
da sempre importante temática da Conservação e Preservação documentária; da Biblioterapia, 
campo que começa a ser explorado como segmento importante do trabalho bibliotecário e de 



uma comparação entre as edições eletrônica e impressa de uma obra de referência brasileira 
de uso corrente como ferramenta básica para a educação escolar. 

Na certeza de que Encontros BIBLI mais uma vez responde a perspectiva de avanço buscada 
permanentemente pelos profissionais de Biblioteconomia e Ciência da Informação atuantes 
não apenas na América do Sul mas em todo o mundo, desejamos uma boa leitura e que esta 
proporcione o levantamento de questões que permitam a geração de novos artigos que, com 
certeza, poderão se acolhidos em nosso projeto editorial. 

Um grande abraço! 
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Editor
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