Iniciamos
a
vida
da
revista
Informação&Informação, respaldados no imenso
sucesso de crítica com que foi saudado o número
0. Temos certeza que esse sucesso se traduzirá
em um grande número de assinantes,
contrariando, infelizmente, todas as expectativas
de que se revestem o surgimento de novas
publicações periódicas em nossa área.
Muitas cartas felicitando a iniciativa chegaram a
nós. Quase sempre procuravam expressar apoio
e apontar a importância da iniciativa. Queremos
aqui, agradecer publicamente a todos que nos
escreveram.
Vivemos hoje um expressivo crescimento de
publicações na área da Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da Informação. Nossa
revista quer estar presente nesse momento que,
esperamos, representa uma mudança de

Estamos abertos para receber críticas e sugestões,
pois, através delas, sua participação será mais
efetiva nos destinos e caminhos desta nova
publicação.
Em maio de 1996, em Londrina, foi realizado o
Encontro das Escolas de Biblioteconomia da
Região Sul. Em função da importância do tema
abordado - que pretendia discutir, entre outros,
aspectos relacionados ao perfil do futuro
profissional da informação - estamos
reproduzindo as palestras apresentadas nesse
evento. Esperamos com isso, permitir a todos
aqueles que não participaram do Encontro, a
possibilidade de conhecer o teor das exposições.
Este é o início de mais um espaço para a
divulgação da produção bibliográfica dos
profissionais da informação brasileiros.

mentalidade dos profissionais da área sobre a
importância da atualização, da importância da
educação continuada.
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior
Editor
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V ENCONTRO DAS ESCOLAS DE BIBLIOTECONOMIA DA REGIÃO
SUL

Londrina, 1996

Programa

Dia 24 de maio

Palestra de Abertura
O moderno profissional da informação: o bibliotecário e seu perfil face aos novos tempos — Jussara
Pereira Santos
Palestra
A contribuição da extensão no contexto acadêmico e sua interação com a sociedade — Heloísa
Helena Santana

Dia 25 de maio

Palestras
A importância da pesquisa para a formação e o desenvolvimento acadêmico — Eliany Alvarenga de
Araújo
O ambiente acadêmico como fonte de produção científica — Geraldina P. Witter

Dia 26 de maio

Palestras
Que profissional queremos formar para o século XXI — Graduação — Patrícia Z. Marchiori
Que profissional queremos formar para o século XXI — Pós-Graduação — Ida Regina Chitto
Stumpf
O docente de biblioteconomia: construindo sua auto-imagem — Maria de Lurdes Bertachini
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V ENCONTRO DAS ESCOLAS DE BIBLIOTECONOMIA DA REGIÃO
SUL

COORDENAÇÃO GERAL
Vilma Aparecida Gimenes da Cruz
COMISSÃO CENTRAL
Ivone Guerreiro Di Chiara
Sueli Bortolin
Maria Elisabete Catarino
Ana Esmeralda Carelli
SECRETÁRIA
Sandra Maria Fernandes
COMISSÃO DE APOIO
Aglaé de Lima Fierli (Coordenadora)
Jakeline Margareth de Queiroz Ortega
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
Terezinha Batista de Souza (Coordenadora)
Sueli Bortolin
COMISSÃO FINANCEIRA
Ivone Guerreiro Di Chiara (Coordenadora)
Nádina Aparecida Moreno
Sônia Maria Marques de Oliveira
COMISSÃO SOCIAL
Wilmara Rodrigues Calderon (Coordenadora)
COMISSÃO DE ALUNOS
Jane Lessa Monção
Michele Mologni
João Fábio Hildebrandt
Sidnei Rosa Pereira
Célia Silva da Cruz
_____________________________________________________________________________________________
4
Inf.&Inf., Londrina, v.1, n.1, p.3-4, jan./jun. 1996

