Prezados Leitores,

É com a imensa satisfação que apresentamos a vocês, o fascículo n.º 1 da Revista
Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação, editada pelo Sistema de
Bibliotecas da UNICAMP (SBU).
Neste número trazemos profissionais da nossa área, que contribuíram com artigos
que apontam para fatos da atualidade. No artigo de Solange Puntel Mostafa
(UNIVALI), intitulado: "EAD sim, mas com qual biblioteca?", é relatado o que
vem havendo no campo do Ensino a Distância no que tange a participação do
profissional da informação.
No segundo artigo apresentado por Clarinda Rodrigues Lucas (UNICAMP),
intitulado: "Discurso acadêmico disponível em Ciências Humanas: o
funcionamento discursivo da indexação em uma base de dados
bibliográfica computadorizada", a autora contribui com uma pesquisa
divulgada em 1997, que diante de sua relevância mantém-se atual.
O Professor Raimundo Nonato Macedo dos Santos (PUC-CAMPINAS), com seu
artigo "Produção científica: por que medir? o que medir?", questiona sobre a
mensuração da produção científica, e se isso está sendo um fator de importância
nas instituições de pesquisa.
Os autores Rose Mary Juliano Longo (SENAC-SP) e Waldomiro Vergueiro (USP) em
"Gestão da qualidade em serviços de informação do setor público:
características e dificuldades para sua implantação", discutem as
características e dificuldades para implantação da gestão da qualidade nos serviços
de informação na área do setor público.
O último artigo "A identificação de conceitos no processo de análise de
assunto para indexação", apresentado pela Professora Mariângela Spotti Lopes
Fujita (UNESP), traz um estudo sobre a identificação de conceitos na melhora do
processo de análise de assunto, no que se refere à indexação.
Esperamos que este novo canal de informação seja de grande utilidade para os
nosso pares, bem como para outros profissionais das áreas afins.
Queremos agradecer publicamente a colaboração dos autores convidados a
fazerem desta revista o meio para divulgação de suas reflexões e pesquisas
permitindo, assim, a edição de nosso primeiro fascículo.
Sejam bem vindos a nossa Revista!

Rev. dig. Bibliotecon. & Ci Inf., v. 1, n. 1, jul./dez. 2003 [ISSN: 1678-765X]
© Copyright 2003-2004 SBU - Sistema de Bibliotecas da UNICAMP
Todos os direitos reservados

