
SEMINÁRIO “O LUGAR DA BIBLIOTECA NA VIDA  UNIVERSITÁRIA” 

Realização: Biblioteca “Prof. Asdrubal Ferreira Batista” - FEF/UNICAMP

06 de abril, 25 de maio, 29 de junho/ 2011
Auditório Prof. João Batista Andreotti Gomes Tojal



OBJETIVO

Discutir e analisar os diferentes desafios
de uma Biblioteca Universitária,
sobretudo seu lugar como suporte a
pesquisa, ensino e extensão.



TRAJETÓRIA
• Chegada a UNICAMP em 1977

• Biblioteca Central  grande descoberta 

Bibiblioteca Laboratório  Informação 

Pesquisa 

• Faculdade de Educação Física – FEF – o 

grande desafio -necessidade de adquirir novos 



QUANDO FALAMOS EM BIBLIOTECA
PENSAMOS

LEITURA

INFORMAÇÃO

LIVROS

Devemos pensar em outros suportes, e novas  formas de 
registros



BIBLIOTECA NOS PRIMÓRDIOS DA 
HISTÓRIA

• Característica principal – Preservação

• Acesso restrito – falta de tecnologia para 
tiragem em série

• Local fechado – mexia com o imaginário – local 
com muitos segredos – suscitava e aguçava a 
curiosidade, mas ao mesmo tempo evidenciava 
o afastamento medo



MARCO HISTÓRICO
INVENÇÃO DA IMPRENSA

GUTEMBERG – século XV

• Acesso ao livro passa a ser facilitado
• A sociedade passa a ter acesso ao que 
considerava secreto

• Maior fluxo na circulação do conhecimento



SÉCULO XIX

A Família Real chega ao Brasil e traz
consigo a Real Biblioteca, e a imprensa.

A Biblioteca Real é aberta ao “público” 3
anos após sua chegada.



UNIVERSIDADE
Dupla função

• Formar profissionais qualificados e
cidadãos ativos para exercer as mais
diversas atividades;

• Produzir o saber e o pensamento crítico
nas diferentes área do conhecimento
cientifico, tecnológico e cultural.



BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

• Ambiente de Ensino e Aprendizagem.

• Importância fundamental na divulgação  do 
conhecimento.

• Laboratório de pesquisa.

• Deve estar disponível para a sociedade.



APÓS ANOS 90  Século XX
- Novas tecnologias de comunicação (e-mail, internet,

revistas eletrônicas, etc.)

 Positivo: informações de forma rápida e dinâmica.
Maior disseminação do conhecimento

 Negativo: dificuldade em garantir a preservação do
conteúdo. (ex.: Ctrl + C e Ctrl + V)

Processos necessitam de acompanhamento e 
entendimento de  profissionais de TI.



PRESERVAR, CONSERVAR E 
DISPONIBILIZAR

• Acervo impresso (livros, revistas, etc..)

• Meios multimídia (cd, dvd, fita k-7, filme, ...).

• Arquivos digitais.



Bibliotecários e Profissionais de

TI devem trabalhar em conjunto

na busca de soluções para

disseminar conhecimentos e

melhorar processos.



OBRIGADO

Dulce Inês Leocádio - dulce@fef.unicamp.br

mailto:dulce@fef.unicamp.br�
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