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Prefácio
O livro Biblioteca universitária híbrida no contexto da Web 2.0 discute com propriedade o cenário atual
das bibliotecas frente às tecnologias de serviços online, caracterizadas por ampliar os espaços para a interação
e potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações. Com todas as
suas potencialidades, a Web 2.0 revolucionou o cenário da comunicação, inclusive a comunicação científica.
Pesquisadores e estudantes passaram a utilizar as ferramentas da Web 2.0 para produzir pesquisa científica,
divulgar resultados de pesquisa e buscar informação.
As bibliotecas universitárias, consideradas o recinto destinado a custódia e preservação do
conhecimento, perdem espaço nesse cenário onde a busca de informações acontece por meio de redes sociais
e blogs, entre outros canais de comunicação instantânea. Nesse contexto, experimentamos possibilidades mais
amplas de acesso, que incluem um maior volume de fontes de informação, assim como documentos publicados
por editores longínquos, em publicações escritas em diversos idiomas. Tudo a distância de um clique, desde
nossa casa ou local de trabalho. Ao mesmo tempo em que mais democrático por facilitar o acesso à informação,
o contexto atual pode transformar-se em um problema às bibliotecas tradicionais, se estas não perceberem a
importância das possibilidades da Web 2.0.
As teorias e normas contemporâneas colocam o usuário da biblioteca como foco do planejamento de
serviços e espaço físico. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de conhecer o usuário e seus hábitos de busca
e uso de informação no contexto da Web 2.0.
Este livro, resultado da dissertação defendida na Unilasalle por Rubens da Costa Silva Filho, sob
orientação da professora Dra. Patrícia Kayser Vargas Mangan, apresenta um estudo empírico feito na Biblioteca
da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), reconhecida entre a
comunidade científica como uma das principais bibliotecas especializadas na área no Brasil.
O estudo foi conduzido a partir da aplicação de diversos métodos – questionário, observação participante,
relatórios do Google Analytics e pesquisa de satisfação da biblioteca. Os resultados encontrados conduziram a
conclusões importantes, que podem inspirar bibliotecários e gestores de bibliotecas a modernizarem os serviços
e a atuação das bibliotecas brasileiras no contexto da Web 2.0.
A Série Jovens pesquisadores da Editora UNILASALLE oportuniza a jovens autores a divulgação de
trabalhos que discutem temas atuais à sociedade brasileira. É assim que percebo esta obra, resultado do primeiro
trabalho de um jovem e curioso mestrando, feito sob orientação cuidadosa de experiente pesquisadora.

Prof. Dra. Samile Andrea de Souza Vanz
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