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- Nasceu em 1949 no Irlanda do 
Norte.

- Bibliométrico, Documentalista e 
Cientista da Informação

- Graduou-se no Trinity College em 
Dublin em 1971.

- Fez pós-graduação em 
biblioteconomia na Universidade 
da Rainha em Belfast.



- Foi Professor de Ciência da Informação na 
Indiana University.

- Foi reitor da faculdade  de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação por dezessete anos 
na Indiana University.

- De 1985 a 1991, Presidente da Ciência da 
Informação e foi Chefe do Departamento de 
Ciência da Informação da Universidade de 
Strathclyde em Glasgow, Escócia.

- Também já foi Professor na Universidade de 
Edimburgo e na Universidade de Brighton.



- É autor / editor de mais de 300 artigos de 
pesquisa, monografias, relatórios técnicos, 
artigos de conferência e outras publicações

- Ensinou, realizou pesquisas ou consultou em 
mais de 30 países. Incluindo o Banco Mundial, 
a OTAN, o Banco Asiático de Desenvolvimento, 
a UNESCO, o Departamento de Justiça dos 
EUA, o Ministério Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia e a Comissão Europeia.



É um dos  pioneiros em considerar a 
informação como uma fonte de poder ao ser 
detentora do conhecimento e, portanto, um fator 
de decisão.

Blaise Cronin também trabalhou 
extensivamente sobre processos de citação, 
sendo um pioneiro na Teoria das Citações. 

Desenvolveu trabalhos também sobre a 
formulação do gerenciamento de informações.



Gerenciamento de informações

Cronin chamou essa nova disciplina de Gestão da Informação, considerando 
as organizações como sistemas de informação organizados. Essa gestão seria 

um aspecto integral das organizações podendo articular respostas para o 
desenvolvimento de tais fatores:

• Para o crescimento do volume e variedade de informações documentais.

• Convergência de tecnologias relacionadas à criação, comunicação e 
divulgação de informações.

• Obter informações importantes para as organizações.

• Gerenciar de maneira eficaz esse recurso.



Obras mais notórias

• 1984: The citation process.

• 1988: Post-professionalims (junto a Elizabeth Davenport) .

• 1991: Elements of Information Management (também junto a 
Davenport).

• 1995: The scholar's courtesy.

• 2000: The web of knowledge.

• 2005: The hand of Science.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elizabeth_Davenport&action=edit&redlink=1
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