Carta ao leitor

Caro leitor

Temos a satisfação de retomarmos a publicação da Revista Bibliotecas Universitárias:
pesquisa, experiências e perspectivas, editada pelo SB/UFMG e originalmente
gestada da necessidade “de se difundir temas pertinentes às bibliotecas universitárias,
abrangendo questões teóricas e práticas nas áreas de gestão, organização e
recuperação de informações documentais, em seus aspectos tecnológicos, humanos,
sociais e afins” como bem pode ser observado no seu volume inaugural datado de
janeiro a junho de 2011.

A comunidade científica brasileira reconhece o estabelecimento de publicações dessa
natureza que se fez através de novos mecanismos que dinamizaram o processo de
comunicação científica, sobretudo com o intenso uso da ferramenta de editoração
eletrônica. Esses dispositivos maximizaram o trabalho das comunidades de prática
científica em formato reticular o que, em alguma medida, propiciou dinamicidade no
processo de submissão, avaliação, correção e publicação. Nesse esteio, as bibliotecas
universitárias também sofreram as consequências dessa condição sui generis de
produção. Se por um lado a editoração eletrônica e a publicação online facilitam o
lançamento de novos fascículos, por outro a manutenção da periodicidade dos
periódicos também se tornou um desafio mais complexo, uma vez que a consolidação
desses novos títulos requer uma destinação da produção de conhecimento dos
autores para estes veículos. Consequentemente, os mesmos são validados num
âmbito maior, o que os tornará, no futuro, qualificados e reconhecidos pelos
mecanismos de aferição da respectiva comunidade de prática. Por força disto, é
natural que haja uma descontinuidade na produção dos mesmos, o que exige de seu
corpo editorial a elaboração de estratégias para manutenção de um razoável Conselho
Científico, de um robusto corpo de pareceristas e de uma equipe técnica executiva ágil
para gerenciar as peculiaridades desse universo de produção.

Exatamente neste sentido é que nós avaliamos que a realização do XVIII Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias, cujo tema foi “Bibliotecas universitárias e o
acesso público à informação: articulando leis, tecnologias, práticas e gestão” sob a
responsabilidade do Sistema de Bibliotecas da UFMG propiciaria um campo fecundo
para a retomada da edição da RBU.

Assim, convidamos ao leitor que desfrute deste fascículo da Revista Bibliotecas
Universitárias que, em consonância ao movimento orquestrado com a Pró-Reitoria de
Pesquisa da UFMG, coloca em destaque a produção científica de nossa Universidade.
Atualmente, a PRPq trabalha na concepção e implementação de um portal que
abrigará os diversos periódicos editorados pela comunidade UFMG. Bibliotecas
Universitárias já se mostra alinhada aos ideais desta ousada proposta da Universidade
e oferece, a partir do campo biblioteconômico, a sua contribuição nesse movimento
institucional.
Boa leitura!
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