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O que é uma O que é uma 
Biblioteca Digital?



BD SEGUNDO A DIGITAL LIBRARY FEDERATION (1999)

¢ Oferecer recursos para selecionar, estruturar e 
distribuir conteúdos eletrônicos

¢ Utilização de metadados
¢ Preservar a integridade dos conteúdos

Garantir a permanência de coleções ao longo do ¢ Garantir a permanência de coleções ao longo do 
tempo

¢ Documentos legíveis e acessíveis para conjunto 
de comunidades



BD SEGUNDO RICARDO BAEZA-YATES E

BERTHIER RIBEIRO-NETO (1999)

¢ Coleção de objetos digitais (repositório)
¢ Descrições destes objetos (metadados)
¢ Um conjunto de usuários

Serviços (indexação, catalogação, recuperação, ¢ Serviços (indexação, catalogação, recuperação, 
entrega, arquivamento e preservação)



BD SEGUNDO WILLIAM Y. ARMS (2001)

¢ Coleção de informações gerenciadas

¢ Serviços associados

¢ Informações em formato digital

¢ Acesso através de redes



BIBLIOTECAS DIGITAIS

¢ Biblioteca constituída por documentos
digitalizados de diversos formatos, que permite o 
controle dos documentos em repositórios digitais 
seguros, controla o acesso remoto aos documentos 
através de políticas de acesso, bem como permite 
a utilização simultânea de um mesmo documento a utilização simultânea de um mesmo documento 
por diversos usuários.

¢ Uma biblioteca digital é a coleção de serviços e de 
objetos de informação, com organização, 
estrutura e apresentação que suportam o 
relacionamento dos usuários com os objetos de 
informação, disponíveis direta ou indiretamente 
por meio electrônico / digital. (Leiner, 1988)



O QUE COMPÕE UMA BIBLIOTECA DIGITAL?



O QUE É UMA BIBLIOTECA DIGITAL?

Protocolo OAI-PMH

Provedor 
Provedor 

de 

Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting

Provedor 
de Dados

de 
Serviços

Administra o depósito e 
publicação, expondo 
os metadados para a coleta 
automática (harvesting)

Fornece serviços de 
informação com base nos 
metadados coletados 
junto aos provedores de 
dados



O QUE É UMA BIBLIOTECA DIGITAL?
BD do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) -

http://www.bd.bibl.ita.br/

Título: Título: Banco de ensaios de turbina axial de motor Banco de ensaios de turbina axial de motor 
foguete a propelente líquidofoguete a propelente líquidoAutor: Autor: Oliveira, Cláudio Martins deOliveira, Cláudio Martins de

TextoTexto na íntegra: na íntegra: http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca 
/arquivo./arquivo.phpphp??codarquivocodarquivo=144=144



Título: Título: Banco de ensaios de turbina axial de motor Banco de ensaios de turbina axial de motor 
foguete a propelente líquidofoguete a propelente líquido

Instituição de Defesa: Instituição de Defesa: Instituto Tecnológico de Instituto Tecnológico de 

O QUE É UMA BIBLIOTECA DIGITAL?

BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações) -
http://bdtd.ibict.br /

Autor: Autor: Oliveira, Cláudio Martins deOliveira, Cláudio Martins de
foguete a propelente líquidofoguete a propelente líquidoAeronáuticaAeronáutica

Documentos Digitais: Documentos Digitais: Tese na integra com link para Tese na integra com link para BDBD do ITA do ITA 
(http://www.bd.bibl.ita.br/ (http://www.bd.bibl.ita.br/ tde_buscatde_busca/arquivo./arquivo.phpphp??codArquivocodArquivo=144)=144)



O QUE É UMA BIBLIOTECA DIGITAL?

OAIster - http://www.oaister.org/

TitleTitle: : Banco de ensaios de turbina axial de motor Banco de ensaios de turbina axial de motor 
foguete a propelente líquidofoguete a propelente líquidoAuthorAuthor: : Oliveira, Cláudio Martins deOliveira, Cláudio Martins de

Publisher: Publisher: Instituto Tecnológico de AeronáuticaInstituto Tecnológico de Aeronáutica
foguete a propelente líquidofoguete a propelente líquidoAuthorAuthor: : Oliveira, Cláudio Martins deOliveira, Cláudio Martins de

Data Data ContributorContributor: : Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
((BDTDBDTD))

URL: URL: Tese na integra com link para Tese na integra com link para BDBD do ITA do ITA 
(http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.(http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.phpphp??codArquivocodArquivo=144)=144)



Provedor de 

Provedor de 
serviços

Provedor de 
serviços

Provedor de dados



BIBLIOTECAS DIGITAIS - PLANEJAMENTO

¢ Política de digitalização

¢ Política institucional

¢ Infra-estrutura

¢ Serviços oferecidos



POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO

¢ Seleção dos documentos

¢ Estratégia de captura

¢ Planejamento



POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO

SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

¢ Seleção de documentos analógicos
� O que será digitalizado?
� Gerar os arquivos ou compartilhar?
� Quais critérios para definir a ordem de digitalização?

¢ Seleção de documentos digitais
� O que incluir na base?
� Aquisição de e-books / assinaturas de periódicos 

eletrônicos?
� Seleção de obras em domínio público? Quais? Onde?



POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO

ESTRATÉGIA DE CAPTURA

� Imagem de preservação: Imagens de altíssima resolução 
(Formato recomendado: TIFF) à arquivo de segurança

� Imagem de acesso ou serviço: Imagens de alta qualidade, 
mas comprimidas visando otimização de recuperação, do 
acesso, transmissão e apresentação (Formato recomendado: JPEG / PDF)

� Imagem prévia ou miniatura: Uma imagem pequena para 
permitir ao usuário julgar se é de interesse recuperar a 
imagem de alta resolução (Formato recomendado: GIF)



POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO

PLANEJAMENTO

¢ Controle de qualidade
� Lotes de documentos
� Nomeação de arquivos
� Ordenação (classificação, data, tipo de suporte etc.)� Ordenação (classificação, data, tipo de suporte etc.)
� Controle da qualidade da captura da imagem
� Controle do OCR



POLÍTICA INSTITUCIONAL

¢ Responsável pelo projeto

¢ Definição da política

Preservação digital¢ Preservação digital

¢ Backup



POLÍTICA INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

¢ Responsável pela implantação e manutenção
� Biblioteca
� TI
� Professores
� Multidisciplinar

Co-responsabilidade

� Multidisciplinar

¢ Gerenciar custos / investimentos? 

Projeto com necessidade de investimento continuado                



POLÍTICA INSTITUCIONAL

DEFINIÇÃO DA POLÍTICA

¢ Tipo de conteúdo disponibilizado
� Textos, imagens, fotografias (éditos e inéditos)

¢ Aspectos legais
� Direitos autorais

¢ Domínio público
¢ Material protegido
¢ Contato com detentores de direitos (herdeiros, editoras)¢ Contato com detentores de direitos (herdeiros, editoras)
¢ Massa falida
¢ Inéditos, material sigiloso
¢ Disponibilização de íntegras

� Direito de personalidade e terceiros
¢ Correspondências

� Direito de imagem
¢ Fotografias

¢ Padrões para interoperabilidade
� Metadados: Marc, Dublin Core etc.
� Protocolo: OAI-PMH



POLÍTICA INSTITUCIONAL

PRESERVAÇÃO DIGITAL

¢ Preservação das mídias
� Microformas
� CD ROM
� DVD
� Magnético� Magnético

¢ Mídias obsoletas
¢ Equipamentos

¢ Conversão



POLÍTICA INSTITUCIONAL

BACKUP

¢ Política de backup

¢ Locais físicos diferente

¢ Suportes diferentes



INFRA-ESTRUTURA

¢ Repositório

¢ Armazenamento

¢ Hardware e software



INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS

¢ Armazenam qualquer tipo de documento;

¢ Expõem dados pelo protocolo OAI-PMH;

¢ Provêm mecanismos de busca;

¢ Permitem controle de acesso aos documentos



INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS



INFRA-ESTRUTURA

OPÇÕES DE REPOSITÓRIOS

Permite catalogação única e centralizada, integrada com a operação do dia-a-dia.Oferece controle de acesso aos documentos não públicos.Possibilita criação de repositórios específicos por coleção.Integra com BDTD, com cadastro de todos os campos específicos para teses e dissertações.Trabalha com diferentes padrões de metadados, o que permite integrar com múltiplos Servidores de Serviços. Possui facilidade de manutenção.Opera em Windows e Linux.



Unicamp - Universidade Estadual de Campinas
¢ Objetivos: Disponibilizar teses e dissertações.
¢ Funcionamento:

INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS - CASOS DE USO

Protocolo 
Z39.50

metadados



INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS - CASOS DE USO

UFPR - Universidade Federal do Paraná
¢ Objetivos: Disponibilizar teses, dissertações e vídeos 

da TV UFPR em seu repositório institucional.
¢ Funcionamento:

metadados e 

metadados

Link para objeto 
digital no 
DSpace

metadados e 
objeto digital



INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS - CASOS DE USO

UMESP - Universidade Metodista de São Paulo
¢ Objetivos: Enviar teses e dissertações para BDTD 

(IBICT). Também manter monografias e material 
didático.
Funcionamento:¢ Funcionamento:

metadados



INFRA-ESTRUTURA

REPOSITÓRIOS - CASOS DE USO

TRF-2 - Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região

¢Objetivos: Enviar documentos jurídicos para 
BDJUR (STJ).BDJUR (STJ).

¢Funcionamento:

metadados



ARMAZENAMENTO

¢ Storage

¢ Capacidade
� Hoje
� Amanhã Valor necessário deve ser � Amanhã
� Cinco anos
� Dez anos
� X anos

¢ Backup

Valor necessário deve ser 
calculado de acordo com a 
política de digitalização



HARDWARE E SOFTWARE

¢ Sistema para gestão de acervos

¢ Objetos digitais
� Captura (scanners)
� Manipulação (Photoshop)� Manipulação (Photoshop)
� Padronização (PDF)
� OCR

¢ Estações de trabalho

¢ Servidores



SERVIÇOS OFERECIDOS

¢ EaD

¢ Pesquisa ampliada
� Provedores de serviços
� Provedores de dados� Provedores de dados

¢ Cooperação
� Catalogação
� Indexação
� Digitalização



VANTAGENS

¢ Serviços à comunidade

¢ Disseminação

¢ Preservação de documentos originais

Funcionamento 24x7

Acessibilidade (simultâneo)

¢ Preservação de documentos originais

¢ Diferentes formatos de informação

¢ Visibilidade e divulgação da instituição

¢ Otimização de trabalhos e recursos



DESAFIOS

¢ Custos

¢ Direitos autorais

Autenticidade

Storage
Captura de imagens
Hardware

Domínio público
Documentos autorizados

Autor
Detentor

¢ Autenticidade
¢ Preservação digital
¢ Excesso de informações
¢ Avaliação e atualização constantes
¢ Usuários: novas necessidades, novos desafios

Acessibilidade
Usabilidade
Arquitetura da Informação



CONSIDERAÇÕES FINAIS

¢ Bibliotecas digitais exigem planejamento prévio

¢ Definições:

� Política de digitalização

� Políticas institucionais

� Preservação digital� Preservação digital

� Infra-estrutura

� Serviços

� Padrões de interoperabilidade

¢ Escolha de ferramentas de repositório

¢ Avaliação constante



Obrigada pela atenção!

Liliana Giusti SerraLiliana Giusti Serra
biblioteca@primasoft.com.br


