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OUTRAS Bibliotecas
BIBLIOTECA NACIONAL / BRASIL
A Biblioteca Nacional (BN) é o órgão responsável pela execução da política governamental de captação, guarda,
preservação e difusão da produção intelectual do País. Com mais de 200 anos de história, é a mais antiga
instituição cultural brasileira.
Possui um acervo de aproximadamente 9 milhões de itens e, por isso, foi considerada pela UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como uma das principais bibliotecas nacionais do
mundo. Para garantir a manutenção desse imenso conjunto de obras, a BN possui laboratórios de restauração e
conservação de papel, oficina de encadernação, centro de microfilmagem, fotografia e digitalização.
BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL BRASIL
A Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, foi inaugurada tendo em mente que este dispositivo
indispensável à nossa contemporaneidade informacional comporta mais cuidados do que aqueles normalmente
privilegiados pelas políticas tecnocientíficas da memória. A digitalização do impresso implica, de fato, para além da
sua dimensão puramente técnica, o tornar visível de toda uma crise das estruturas culturais tradicionalmente
centradas no livro e na leitura individualizada. Leia mais : http://bndigital.bn.gov.br/sobre-abndigital/apresentacao/
São 2.093.851 documentos de livre acesso (e aumentando...)
ACERVO DIGITAL DE CORDEIS DA BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS DE ÁTILA DE ALMEIDA - UEPB
O acervo de cordéis da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida é considerado como a maior coleção do gênero.
Composto por títulos raros, datados a partir de 1907, nosso acervo conta com autores da nova geração de
cordelistas e veteranos, a exemplo de Leandro Gomes de Barros e José Camelo de Melo Resende. A coleção,
atualmente, detém 18.271 cordéis disponíveis. Para acessar os dados, consulte o catálogo.
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amplo acervo de revistas, jornais e periódicos.
BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN
Um acervo digital sobre o Brasil.
O site da biblioteca da Universidade de São Paulo (USP) contêm livros, revistas, documentos, e outros tipos de
arquivos livres para o download gratuito.
BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES - (BDTD)
O IBICT desenvolveu e coordena a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os
sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e
também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. A BDTD, em parceria com
as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique e difunda
suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica nacional.
BIBLIOTECA DIGITAL DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRJ
O acervo conta com obras raras dos séculos XVI a XVIII, além de partituras, manuscritos e periódicos para
download gratuito.
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BIBLIOTECA DIGITAL DA UNICAMP
Conta com dissertações, teses, pesquisas em andamento, revistas eletrônicas, etc.
BIBLIOTECA DIGITAL DEL PATRIMONIO IBEROAMERICANO
Conta com conteúdos das bibliotecas nacionais do Brasil, Chile, Portugal e outros países iberoamericanos.
BIBLIOTECA DIGITAL DO MUSEU NACIONAL
Disponibiliza o acervo de obras raras nas áreas de ciências naturais e antropologia.
BIBLIOTECA DIGITAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Disponibiliza conteúdos selecionados dentre as obras que compõem o acervo físico da Biblioteca Ministro Victor
Nunes Leal. O usuário poderá acessar as obras apresentadas em seis coleções: Obras Completas de Rui
Barbosa, Obras Raras, Domínio Público, Publicações Institucionais, Programa Teixeira de Freitas, Archivo
Judiciário, Produção Intelectual de Servidores e Revista O Direito.
BIBLIOTECA DIGITAL E SONORA
Com acesso gratuito, mas exclusivo para pessoas com deficiência visual, reúne diversos materiais no formato
digital para facilitar o acesso dessas pessoas aos conteúdos.
A Biblioteca Digital e Sonora é uma iniciativa que visa apoiar a permanência do seu público-alvo no ensino
superior, além de proporcionar o acesso à cultura para usuários da comunidade externa. Foi criada com o objetivo
de atender a demanda de pessoas com deficiência visual, tanto da UnB quanto da comunidade em geral. A
biblioteca abrange diversas áreas do conhecimento, com especial ênfase para materiais pedagógicos e literários.
São disponibilizados materiais em formato sonoro (MP3), gravados com uso da voz humana, e digital (HTML e
PDF), devidamente adaptados para os programas ledores de tela.
A BDS é de uso restrito às pessoas com deficiência visual. Portanto somente pessoas com esse perfil podem ter
acesso ao conteúdo do site.
BIBLIOTECA DIGITAL JURÍDICA – BDJur
A BDJur é um repositório mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possibilita acesso a diversos
conteúdos da área jurídica, disponíveis nas coleções: Atos Administrativos, Banco de Saberes, Doutrina e
Repositório Institucional.
BIBLIOTECA DIGITAL PAULO FREIRE
O projeto “Memórias do Patrono da Educação Brasileira” disponibiliza gratuitamente o acesso a fotografias,
vídeos, áudios e textos do pensador.
Ao todo, são 30 mil páginas de texto, mais de 500 fotos, 100 vídeos e áudio de cerca de 2 mil páginas de livros. No
meio disso tudo, você pode encontrar conteúdos como o livro Pedagogia do Oprimido, biografias do autor,
dissertações sobre sua obra, documentações acumuladas durante sua vida profissional e entrevistas com ele. Tudo
isso foi organizado pelo Centro de Referência Paulo Freire (CRPF) como um modo de relembrar os 20 anos da
morte do pensador. O projeto começou em 2016 e contou com o patrocínio do Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram), por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
BIBLIOTECA DIGITAL UNESP
A UNESP - Universidade Estadual Paulista, no âmbito de seu Programa Memória Social, dá início ao processo de
disponibilização digital de acervos pertencentes ao seu sistema de bibliotecas e centros de documentação que
reúne documentos de naturezas diversas, tais como livros e periódicos, possibilitando à sociedade acessibilidade
ao conhecimento.
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BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza na Internet, gratuitamente e em formato multilíngue, importantes fontes
provenientes de países e culturas de todo o mundo.
Os principais objetivos da Biblioteca Digital Mundial são: a)Promover a compreensão internacional e intercultural;
b)Expandir o volume e a variedade de conteúdo cultural na Internet; c)Fornecer recursos para educadores,
acadêmicos e o público em geral; d)Desenvolver capacidades em instituições parceiras, a fim de reduzir a lacuna
digital dentro dos e entre os países.
BIBLIOTECA ESPANHA / MEDELLÍN
Espanha Parque Biblioteca Pública , conhecida como Biblioteca de Espanha , faz parte de um conjunto de projetos
urbanos e sociais desenvolvidos nesta área de Medellín para a transformação cultural e social da cidade.
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLÔMBIA
A Biblioteca Nacional da Colômbia é geralmente considerada a biblioteca nacional mais antiga das Américas. Foi
fundada no final do século XVIII em 1777 pelo vice-rei Manuel De Guirior, que estabeleceu a biblioteca na cidade
de Bogotá. A coleção original da biblioteca consistia em livros expropriados da comunidade jesuíta, expulsos de
todos os domínios do Império Espanhol, como resultado da ordem de 1767 do rei Carlos III da Espanha. Em 1825,
devido ao trabalho de Francisco de Paula Santander, a biblioteca foi estabelecida no campus do Colégio de San
Bartolomé e recebeu seu nome atual. Em 25 de março de 1834, foi decretada a primeira lei de depósito legal, que
exigia que todas as cópias do material impresso no país fossem enviadas à biblioteca para armazenamento. Essa lei
estabeleceu o objetivo da biblioteca, que se tornou a única entidade encarregada de manter o patrimônio
bibliográfico da nação.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE NOVA IORQUE
Com cerca de 55 milhões de títulos em seu acervo, a Biblioteca Pública de Nova Iorque, nos Estados Unidos,
também conta com sistema de consulta via internet. Reunindo obras desde 1895, a NYPL (sigla em inglês)
disponibiliza 700 mil itens em sua coleção digital.
Segundo Tony Marx, diretor da NYPL, a instituição tem procurado expandir seu legado de conhecimento
“aumentando o acesso às coleções física e online e transformando bibliotecas em centros proativos de educação e
oportunidades para todos os nova-iorquinos".
Mais recentemente, a NYPL tem publicado nas redes sociais romances completos. A primeira obra, lançada no final
de agosto, foi ‘Alice no Pais das Maravilhas’, do escritor Lewis Carrol. Os próximos títulos serão ‘O Papel de Parede
Amarelo’, de Charlotte Perkins Gilman, e ‘A Metamorfose’, de Franz Kafka, todos em inglês. "
BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA – BIREME
O Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde é um centro especializado da OPAS
(BIREME/OPAS/OMS) com a missão de contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países da AL&C por meio
da democratização do acesso, publicação e uso de informação, conhecimento e evidência científica.
BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE - (BVS)
A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo, estratégia e plataforma operacional
de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e
conhecimento
em
saúde
na
Região
AL&C.
A BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e coordenada pela BIREME. É desenvolvida, por princípio,
de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, BVS Brasil etc.) e redes temáticas de
instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços (BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde etc.).
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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
Inaugurada em julho de 1999, é um amplo projeto de edição digital do patrimônio bibliográfico, documental e
crítico espanhol e hispano americano.
LIVRES – Banco de Dados de LIVros EScolares brasileiros(1810-2005)
Disponibiliza acesso a livros didáticos das diversas disciplinas escolares brasileiras do século XIX aos dias atuais,
considerando a sua história e as especificidades da produção escolar. Referencia obras de diversas bibliotecas do
país, caracterizando-se por ser alimentado e ampliado constantemente pelas pesquisas de uma equipe de
especialistas da área, que analisam o livro didático em suas diferentes vertentes. Reúne fontes relacionadas à
produção didática como legislação, programas curriculares, catálogos de editoras e bibliografia de pesquisas
nacionais e internacionais sobre o tema.

