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1 Controle Bibliográfico Universal



1.1a História

• Preocupação das bibliotecas desde sempre

– Biblioteca de Alexandria (séc. III aC)

• Objetivava adquirir todos livros do mundo

– Estabelecimento do Instituto Internacional de – Estabelecimento do Instituto Internacional de 
Bibliografia

• Final do século XIX

• Chegou acumular 20 milhões de fichas até a déc. 1930

• Existiu até a déc. de 1990 como Federação 
Internacional de Informação e Documentação 

• Ideal com termo formalizado a partir de 1974



1.1b História

• 1990

– Programa fica sob a responsabilidade da IFLA

– Fundiu-se com o projeto International MARC, 
recebendo o nome de Universal Bibliographicrecebendo o nome de Universal Bibliographic

Control and International MARC (UBCIM)

• Padronização da descrição bibliográfica

• 2003

– IFLA-CDNL

• Alliance for Bibliographic Standards (ICABS)



1.1.1a Objetivos do ICABS

• Coordenar atividades para desenvolvimento 
de normas e práticas de controle bibliográfico 
e de recursos

– Metadados; identificadores persistentes; e – Metadados; identificadores persistentes; e 
normas de interoperabilidade

• Apoiar o intercâmbio internacional de 
recursos bibliográficos

– Manutenção de metadados

– Formatos padronizados



1.1.1b Objetivos do ICABS

• Assegurar a promoção de novos padrões

• Funcionar como centro de referência

• Organizar seminários e oficinas de trabalhos 
sobre controle bibliográficosobre controle bibliográfico

• Aperfeiçoar a comunicação dentro da 
comunidade



1.2 Projetos da IFLA para o CBU

• ISBD

– Norma Internacional para descrição bibliográfica

• FRBR

– Requisitos funcionais para registros bibliográficos– Requisitos funcionais para registros bibliográficos

• UNIMARC e MARC21

– Padrões de metadados para descrição 
bibliográfica

• z39.50 e z39.50 International

– Formato comum de comunicação para 
recuperação da informação



1.3 Definição

• Atividades que objetivam desenvolver padrões 
universais de controle para descrição e 
recuperação do conhecimento produzido pela 
humanidadehumanidade

• Exemplos:

– ISBD

– MARC21



1.4 Projeto Memória do Mundo

• Projeto coordenado pela UNESCO

– Criado em 1992

– Justificativa

• Condição precária de alguns acervos da memória da • Condição precária de alguns acervos da memória da 
humanidade

– Objetivos

• Facilitar a preservação da memória documental

• Colaborar no acesso à esse acervo documental

• Aumentar a consciência global sobre a existência e 
importância desse acervo



2 Bibliotecas Nacionais



2.1 Função principal

• As BNs atuam na grande maioria dos países 
como “Agência Bibliográfica Nacional” 
(conceito proposto pela UNESCO em 1977)

– Objetivos– Objetivos

• Controlar o depósito legal; e

• Produzir a bibliografia nacional

– Funções primárias das ABNs

• Preparar os registros oficiais e completos de cada nova 
publicação, de acordo com normas internacionais

• Divulgar os registros, em bibliografias nacionais



2.2a Outras funções

• Controlar o depósito legal e o cumprimento da 
lei

• Manter os catálogos coletivos nacionais

• Atuar como agência central de catalogação• Atuar como agência central de catalogação

– Manter lista padronizada de nomes de autores

• Catálogo de identidade (autoridade)

– Definir regras catalográficas a serem utilizadas

• Na bibliografia nacional

• Catálogos coletivos

• Nas bibliotecas do país



2.2b Outras funções

• Manter o programa de catalogação na 
publicação

• Manter centros de distribuição de números 
padronizadospadronizados

– ISBN; ISSN etc.

• Coordenar o intercâmbio de registros 
bibliográficos com outras ABNs

• Assessorar sistemas de informação 
especializada



2.3 Observação importante

• Em alguns países e no caso do Brasil, algumas 
atividades de controle bibliográfico não são 
realizados unicamente nas BNs, mas também 
em outras instituições que compartilham em outras instituições que compartilham 
essas atividades

• O IBICT

– ISSN

• International Standard Serial Number

– CCN

• Catálogo Coletivo Nacional de Publicações



2.4 Perfil atual das Bibliotecas 
Nacionais (CAMPELLO, 2006, p.27)

Dimensões do 
conceito de BN

Estágio de
desenvolvimento

Usuários 
principais

Ênfase Tipo de 
Biblioteca 
Nacional

Depositária da 
herança
cultural

Clássico (países 
desenvolvidos)

Pesquisadores 
e acadêmicos
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ou tradicional

Infra-estrutura

Serviço 
nacional 
abrangente

Moderno (países 
desenvolvido)

Países em 
desenvolvimento

Bibliotecas

População

Liderança
nacional

Serviço para 
usuários finais

Moderna

Serviço 
nacional de 
Biblioteca



2.5a Biblioteca Nacional do Brasil
www.bn.br

• 1808

– Real Biblioteca da Ajuda, transferida com a coroa 
portuguesa para o Brasil

• 1824• 1824

– Passa a ser chamada de Biblioteca Imperial e 
Pública 

• 1910

– Inaugurado o prédio que até hoje é sede da BN no 
Rio de Janeiro



2.5b Biblioteca Nacional do Brasil
www.bn.br

• 1990

– Instituída a Fundação Biblioteca Nacional

– Funções

• Adquirir, preservar e difundir os registros da memória • Adquirir, preservar e difundir os registros da memória 
bibliográfica e documental nacional

• Promover a difusão do livro e da criação literária 
nacional

• Atuar como centro de referência de informação 
bibliográfica

• Registrar obras intelectuais e os direitos patrimoniais 
do autor



2.5c Biblioteca Nacional do Brasil
www.bn.br

– Funções

• Assegurar o cumprimento da legislação relativa ao 
depósito legal

• Coordenar, orientar e apoiar o Programa Nacional de 
Incentivo à LeituraIncentivo à Leitura

• Coordenar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

• Elaborar e divulgar a Bibliografia Nacional

• Subsidiar a formulação de políticas e diretrizes para a 
produção e acesso ao livro



3 Serviços atuais da Biblioteca 
Nacional para BibliotecáriosNacional para Bibliotecários



3.1 Escritório de Direitos Autorais 
(EDA)

• Existe desde de 1898

• Através do registro de obras intelectuais, de 
acordo com a Lei nº 9.610/98, o EDA tem por 
finalidade dar ao autor segurança quanto ao finalidade dar ao autor segurança quanto ao 
direito de criação sobre sua obra



3.1.1 Documentos do EDA



3.2 Agência Brasileira do ISBN

• O ISBN - International Standard Book 

Number - é um sistema internacional 
padronizado que identifica numericamente os 
livros segundo o título, o autor, o país, a 
editora, individualizando-os inclusive por editora, individualizando-os inclusive por 
edição. Utilizado também para identificar 
software, seu sistema numérico é convertido 
em código de barras, o que elimina barreiras 
lingüísticas e facilita a sua circulação e 
comercialização



3.3 Consórcio de Bibliotecas

• O Consórcio Eletrônico de Bibliotecas foi 
criado, em 1999, a fim de permitir às 
bibliotecas conveniadas copiar ou baixar 
registros bibliográficos, via Internet, das bases registros bibliográficos, via Internet, das bases 
de dados da Fundação Biblioteca Nacional, 
disponíveis no site

– http://consorcio.bn.br/consorcio/



3.4 PLANOR – Plano Nacional de 
Recuperação de Obras Raras

• http://www.bn.br/planor/planor.html

• Funções principais

– Prestar assistência técnica para a organização e 
preservação de obras raras existentes no país e preservação de obras raras existentes no país e 
desenvolver programas de formação e 
aperfeiçoamento de mão-de-obra especializada

– Reunir na Biblioteca Nacional informações sobre o 
acervo raro existente no país



3.5 Catálogos

• De autoridade de nomes

– compreende as formas autorizadas para entrada 
de nomes

• http://migre.me/1nniD• http://migre.me/1nniD

• De terminologia de assuntos

– Abrange termos ou símbolos autorizados para 
representação de assuntos dos itens

• http://migre.me/1nnmc



3.6 Manuais Técnicos

• http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=55



3.7 Preservação de acervo

• http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=56



4 Serviços atuais da Biblioteca 
Nacional para Leitores Nacional para Leitores 



4.1 Atendimento a distância

• A Divisão de Informação Documental (DINF) 
oferece aos usuários não residentes no 
município do Rio de Janeiro e do Grande Rio 
serviços de informação sobre o acervoserviços de informação sobre o acervo
– levantamento e compilação de registros bibliográficos

– reprodução do acervo

• microfilmagem e digitalização

– obtenção de cópias de textos de periódicos, através 
do Programa COMUT (serviço do IBICT)

– http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=60



4.2 Reprodução do acervo

• A reprodução do acervo é permitida somente 
para fins de pesquisa, observadas as normas 
da instituição

– Em caso de pesquisa comprovada, poderá ser – Em caso de pesquisa comprovada, poderá ser 
requisitada cópia em microfilme ou eletrostática, 
através de requisição e pagamento antecipados

• http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=61

– Link para as normas

• http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/norma.pdf



4.3 Loja do Livro e Visita guiada 

• Loja do Livro

– http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=90

• Visita guiada• Visita guiada

– http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=62

• Visita virtual

– http://www.bn.br/portal/index.jsp?nu_pagina=63



5 Principais serviços e produtos do 
Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia - IBICTem Ciência e Tecnologia - IBICT



5.1 O IBICT

• Fundado no dia 04 de março de 1954 a partir do 
antigo Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
Documentação (IBBD)

– A transformação do IBBD em IBICT, em 1976, teve – A transformação do IBBD em IBICT, em 1976, teve 
como objetivo preencher uma lacuna do Sistema 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
quanto à necessidade de fornecimento de 
informações em ciência e tecnologia

• A ênfase era desenvolver uma rede de informação no País, 
envolvendo entidades atuantes em C&T, adotando-se para 
tanto um modelo de sistema de informação descentralizado

• http://www.ibict.br/secao.php?cat=O%20IBICT



5.2 Revistas científicas

• Revista Ciência da Informação

– http://revista.ibict.br/index.php/ciinf

• Revista Inclusão Social

– http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao– http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao

• Liinc em Revista

– http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc

• Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 
e Biblioteconomia (periódico secundário)

– http://revista.ibict.br/pbcib/index.php/pbcib



5.3 Avaliação do Ciclo de Vida

• Comunidade criada para integrar parceiros da 
indústria, governo, instituições de pesquisa e 
academia, interessados em desenvolver e 
aprimorar a metodologia de Avaliação do Ciclo aprimorar a metodologia de Avaliação do Ciclo 
de Vida no Brasil

– http://acv.ibict.br/



5.4 B.BICE

• Bureau Brasileiro para Ampliação da 
Cooperação Internacional com a União 
Européia

– criado em 2005 com o objetivo de promover e – criado em 2005 com o objetivo de promover e 
melhorar a cooperação em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT& I) entre o Brasil e os países da 
União Européia

– http://bbice.ibict.br/



5.5 BDTD

• Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD)

– possibilita que a comunidade brasileira de C&T
publique suas teses e dissertações produzidas no publique suas teses e dissertações produzidas no 
país e no exterior, dando maior visibilidade a 
produção científica nacional

– http://bdtd.ibict.br/



5.6 Biblioteca do IBICT
http://www.ibict.br/secao.php?cat=Biblioteca%20do%20IBICT

• Possui um acervo especializado em biblioteconomia, ciência da 
informação e áreas correlatas, formado por
– monografias, publicações seriadas, anais de eventos, relatórios, 

memória técnica, documentos eletrônicos, multimeios e obras de 
referência.

– Oferece os seguintes produtos e serviços de informação
• catálogo em linha do acervo da Biblioteca• catálogo em linha do acervo da Biblioteca
• Levantamento bibliográfico
• Pesquisa na base de dados Library & Information Science Abstract – LISA
• Empréstimo domiciliar (internacional e nacional)
• Pesquisa no Portal de periódicos da Capes
• Catalogação na fonte das publicações do IBICT
• Normalização de referências dos periódicos Ciência da Informação e Inclusão 

Social
• Serviços de cópias de documentos através do Comut
• Alerta bibliográfico
• Doação de duplicatas
• Visita orientada (agendamento prévio)
• Acesso à Internet para pesquisa.



5.7 Bibliotecas Virtuais temáticas

• Mantido através do Programa de Informação 
para Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(PROSSIGA) http://prossiga.ibict.br/
– Temas

• Anísio Teixeira• Anísio Teixeira
• Artes Cênicas
• Estudos Culturais
• Inovação Tecnológica
• Literatura
• Matemática
• Mulher
• Saúde Mental
• Saúde Reprodutiva

– http://prossiga.ibict.br/bibliotecas/



5.8 Canal Ciência

• Projeto de divulgação científica, lançado em 
2002

– www.canalciencia.ibict.br



5.9 Catálogo Coletivo Nacional (CCN) 

• Catálogo Coletivo Nacional de Publicações 
Seriadas (CCN)

– Rede cooperativa de unidades de informação 
localizadas no Brasil com o objetivo de reunir, em localizadas no Brasil com o objetivo de reunir, em 
um único Catálogo Nacional de acesso público, as 
informações sobre publicações periódicas técnico 
científicas

– http://www.ibict.br/secao.php?cat=CCN



5.10 Programa de Comutação 
Bibliográfica 

• Comutação Bibliográfica

– Permite a obtenção de cópias de documentos 
técnico-científicos disponíveis nos acervos das 
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de principais bibliotecas brasileiras e em serviços de 
informação internacionais

• Entre os documentos acessíveis, encontram–se 
periódicos, teses, anais de congressos, relatórios 
técnicos e partes de documentos

– http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT



5.11 DSpace - Repositórios Digitais

• Desenvolvido para possibilitar a criação de 
repositórios digitais com funções de captura, 
distribuição e preservação da produção 
intelectualintelectual

– Um software livre para a criação de repositórios 
institucionais, principalmente

– http://dspace.ibict.br



5.12 Inclusão digital

• Portal concebido como um canal de interação 
que tem como objetivo agregar e sistematizar 
em um grande banco de dados na Internet, 
unidades de informação com valor para unidades de informação com valor para 
gestores, estudiosos e interessados no 
acompanhamento das influências da 
tecnologia no processo de desenvolvimento 
humano, social e econômico no Brasil

– http://inclusao.ibict.br/



5.13 SEER e INSEER

• SEER

– Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas

• Um software desenvolvido para a construção e gestão 
de uma publicação periódica eletrônicade uma publicação periódica eletrônica

• http://seer.ibict.br/

• p.ex.: http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/biblos

• INSEER

– Incubadora de revistas que utilizam a plataforma 
SEER, ou seja, espaço oferecido para hospedagem 
das revistas

• http://inseer.ibict.br/



5.14 ISSN

• Número Internacional Normalizado para 
Publicações Seriadas (International Standard 
Serial Number) 

– Identificador aceito internacionalmente para – Identificador aceito internacionalmente para 
individualizar o título de uma publicação seriada, 
tornando-o único e definitivo

• Seu uso é definido pela norma técnica internacional da 
International Standards Organization ISO 3297

– http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN



5.15 Sistema Brasileiro de Respostas 
Técnicas

• Objetivos
– Buscar, por meio da conexão entre as instituições 

participantes, a solução para as questões 
apresentadas pelas empresas demandantes, em 
qualquer ponto do território nacional.

– Facilitar o rápido acesso das empresas a soluções de – Facilitar o rápido acesso das empresas a soluções de 
problemas tecnológicos de baixa complexidade, em 
áreas específicas, mediante o fornecimento de 
resposta técnica personalizada, elaborada sob medida 
e customizada.

– Promover a difusão do conhecimento.
– Contribuir para o processo de transferência de 

tecnologia, especialmente, para MPEs.

• http://www.ibict.br/secao.php?cat=SBRT/



5.16 Venda de Publicações

• O IBICT atua também como editora e 
disponibiliza seu material para venda

– Uma das principais obras editadas pelo IBICT é a 
Classificação Decimal Universal, a CDUClassificação Decimal Universal, a CDU

– Além da vendas das versões impressas das 
revistas

• Ciência da Informação

• Inclusão social

• http://www.ibict.br/secao.php?cat=Venda
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