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EDITORIAL
Evandro Jair Duarte1
Este número da Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina (RACB) encerra um período de
gestão de Diretoria da Associação Catarinense de Bibliotecário (ACB) e neste período fizemos inúmeras
realizações. Tratamos nos números anteriores de temas conhecidos pelos leitores como organização,
representação, classificação, indexação, armazenamento e disseminação do conhecimento, todavia,
trouxemos trabalhos com temáticas urgentes e do contexto social a que vivemos. Desta forma, nós da ACB
estamos contentes com os resultados das publicações que aqui circulam, tendo em vista que acompanhamos
as discussões que permeiam o fazer profissional e as disciplinas da graduação, mestrado e doutorado. O
desejo em contribuir com a educação continuada dos graduados e pós-graduados, assim como com os
profissionais em atuação em unidades de informação é atingido quando a cada número fechado e publicado
conseguimos levar aos leitores assuntos que os ajudem a atender a necessidade de informação para que
possam realizar atividades e atingirem seus objetivos. Nosso desejo é que a ACB e a Revista ACB posso
continuar contribuindo para com a educação ao longo da vida de profissionais que estejam em atuação nos
mais diversos ambientes de informação. Desta forma, disponibilizamos artigos e relatos sobre as discussões
acadêmicas e profissionais em seus contextos diversos. Como neste caso, em que entregamos a você leitor
assuntos inseridos no contexto da recuperação e do tratamento da informação para a disseminação e uso da
informação, com vistas a contribuir com a Competência em Informação dos profissionais diante de
problemas como catalogação, recuperação e uso da informação, ainda mais no contexto social em que
vivemos que é pandêmico e, circundado por falsas notícias. O Competente em Informação precisa saber
reconhecer uma fake News e diferenciá-la de um fato verdadeiro. Discutimos ainda sobre bibliotecas em
meio a uma pandemia, Agenda 2030, sobre o sistema carcerário e a atuação do profissional da informação
neste ambiente. Os autores versam sobre mídias sociais e marketing, sobre bibliotecas públicas, sobre
serviço de referência, sobre mediação da informação e leitura, acerca da leitura literária, da biblioterapia,
da inclusão digital, da memória e identidade cultural, da gestão de pessoas, do gerenciamento de acervos,
do estágio docência e da bibliometria. Escola o tema que mais se aproxime de sua realidade e de seus
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interesses ou necessidades de informação e BOA LEITURA!

