A Informação&Informação finda seu terceiro
ano de vida acumulando, graças aos seus
colaborado-res e seus leitores, boas avaliações
e o reconheci-mento da comunidade bibliotecária
como uma revista que contribui com o
desenvolvimento da área da informação. Nossos
esforços e objetivos são norteados nessa direção.
O seu início, como para qualquer revista da área,
foi difícil, pois é necessária a manutenção da
periodicidade, o lançamento de fascículos em
dia, o que foi conseguido durante o ano de 1998,
e, sobretudo, a solidificação da qualidade dos
artigos apresen-tados nos primeiros números
editados. Essas características e esses atributos
convidam e motivam os autores da área a
enviarem para análise suas produções
intelectuais. Hoje, pode-se afirmar sem se
incorrer
em
erro,
a
revista
Informação&Informação está presente e é
considerada como uma das opções existentes
para a veiculação e divulgação da produção de
vários pesquisadores e profissionais da área da
informação.
O apoio recebido por parte da Universidade
Estadual de Londrina, em especial o proveniente
da Editora da UEL, propiciou a manutenção do
valor cobrado, tanto pelos fascículos como pela
assinatura, desde o surgimento da revista.
Convém salientar que o preço da assinatura (R$
10,00), correspondendo a dois fascículos, é um
dos mais baixos executados por periódicos
especializados, independente da área de
abrangência. Esse fato, obviamente, facilita a
veiculação e possibilita um acesso mais amplo
ao conteúdo que, na verdade, a revista pretende
divulgar.
A variedade dos assuntos abordados e a
diversidade da proveniência e qualificação dos
autores, proposta da revista e presente nos
fascículos já publicados, podem ser encontradas
neste número. Os artigos enfocam primordial-

mente o profissional da informação, tanto em
relação à sua formação, como também, à inserção
dele no mercado de trabalho, quer através de
experiências concretas, quer no âmbito da
identificação e da discussão de desafios oriundos
de uma, assim chamada, "Sociedade da
Informação". A Metodologia da Problematização, em um dos artigos, é utilizada no espaço da
educação continuada e à distância. Esta última
está sendo empregada e difundida, a partir do
avanço das tecnologias de comunicação, como
alternativa para atingir um número maior de
profissionais alijados, por problemas pessoais,
de tempo, de locomoção, financeiros, etc., da
atualização exigida não só pelo mercado de
trabalho, como para o desenvolvimento pessoal.
Os autores dos artigos incluídos neste número
da Informação&Informação, corroborando com
o que afirmamos anteriormente, são originários
de várias Instituições da área da informação:
Robert Gordon University (Aberdeen, Escócia);
Universidade Federal do Paraná, Universidade
Estadual de Londrina (Departamento de Ciências
da Informação e Departamento de Educação);
Universidade Estadual Paulista - UNESP
(Campus Marília); PUC - Campinas; Associação
de Ensino Superior do Piauí. Contrastando com
o v.3, n..1, em que a quase totalidade dos autores
era constituída de profissionais atuando na área,
neste fascículo, com exceção de uma aluna que
participou de um artigo na qualidade de
colaboradora, todos os textos são assinados por
professores e pesquisadores da área da
informação, referendando e avalizando, através
da importância com que são reconhecidos por
seus pares, a solidificação da Informação&Informação entre os periódicos especializados da área da informação.
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