O Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, em sua décima nona versão, voltou
a pulsar na Amazônia após 27 anos e ser realizado pela primeira vez em solo
manauara.
Instalados no coração da Amazônia Brasileira e as margens do Rio Negro, discutiu-se a
temática da sustentabilidade e buscou-se refletir sobre o modo como a biblioteca
universitária deve atuar para apoiar a plena implantação das demandas de um projeto
de formação humana que seja comprometido com as gerações presentes e futuras de
nosso país.
A sustentabilidade está diretamente relacionada ao uso inteligente dos recursos
existentes (especialmente os informacionais) de modo a assegurar o equilíbrio e o
bem-estar da sociedade como um todo.
Partindo do principio indiscutível, de que a informação é elemento basilar para o
processo de formação, compete à biblioteca universitária executar atividades para
consolidar e incrementar o projeto de formação humana assumido pela instituição de
ensino superior onde ela está inserida, ostentando o compromisso responsável com a
sua sustentabilidade.
Neste sentido, a Comissão Organizadora tem o prazer de dispor os trabalhos
apresentados no XIX SNBU, evento que se configura como um espaço singular de
integração dos bibliotecários brasileiros que atuam nas bibliotecas universitárias e que
estão, ao longo de 38 anos construindo ativamente, por meio deste encontroso
conhecimento, a convivência social e científica e a integração entre todos, debatendo
diversas questões que envolvem estes organismos promotores do desenvolvimento
humano.
Importantes e instigantes trabalhos foram apresentados no XIX SNBU oriundos de
todas as partes do nosso diverso país, promovendo e promoveram um verdadeiro
dabacuri (cerimônias indígenas realizadas para troca de bens) onde foram debatidas
de forma irretorquível os eixos que ampararam a temática do evento, a saber:Gestão
sustentável; Responsabilidade Política, Técnica e Social e Ecologia da Informação.
Foram expostos 180 trabalhos, sendo 55 em pôster e 125 em apresentações orais, os
quais compõem, com o texto integral, estes Anais que revelam a discussão ampliada,
dos diversos olhares dos atores envolvidos com as questões dos eixos eleitos.
Esperamos que as discussões suscitadas pelos trabalhos apresentados nestes Anais
sirvam como instrumentos para uma ampliar as discussões científica, social e política
que aconteceram e possibilitem compartilhar o conhecimento gerado.

Boa leitura!

