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APRESENTAÇÃO

Este trabalho proporcionou-nos uma imensa satisfação
na sua elaboração, não só nesse momento específico, como
também durante todo o processo que antecedeu à sua cria-
ção, quando do desenvolvimento de projetos científicos
agregando relatórios científicos, dissertações e teses, con-
duzidas na linha de pesquisa Organização da Informação
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informa-
ção, sob coordenação da professora doutora Mariângela
Spotti Lopes Fujita, demonstrando a pertinência temática
existentes entre eles e a importância da construção do co-
nhecimento científico por uma rede colaborativa de pessoas
para uma coletividade de profissionais.

Dessa forma, tivemos a oportunidade de conhecer as
realidades bibliotecárias e usuárias pela perspectiva das
bibliotecas universitárias e de constatar um segmento de
produção científica voltado para a geração de conhecimento
que possibilite subsidiar o desenvolvimento e que auxilie
no fortalecimento e aperfeiçoamento das práticas profissio-
nais bibliotecárias em ambientes que exigem um alto nível
de especialização quanto à organização, transferência e dis-
seminação da informação.
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A pesquisa aplicada tem sua importância comprovada
pela promoção de resultados práticos visíveis, vinculando
o trabalho científico com as necessidades sociais. Conduz
a fundamentação teórica ao contexto de trabalho do bibli-
otecário e demonstra, em muitas situações, a distância que
permeia a literatura produzida e a prática desenvolvida.

Esperamos que o nosso trabalho possa colaborar com a
aproximação das realidades acadêmica e técnico-profissio-
nal, do “saber” e do “fazer”, demonstrando quão é impor-
tante e colaborativa essa união para o desenvolvimento e
construção da Ciência da Informação vista como uma Ci-
ência Social Aplicada.

As autoras

Indexação_(3Prova).pmd 14/12/2009, 23:0710


