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As bibliotecas de instituições públicas precisam repensar seu espaço. Necessitam 
ressignificar seu papel. Devem criticar-se. Nesse exercício simbólico, possivelmente 
perceberão que perderam espaço, prestígio, usuários, serviços e investimento. Essa 
realidade costuma assombrar grande parte dessas bibliotecas – pelo menos, aquelas 
que ainda não foram fechadas –, principalmente ao olharem para o passado e per-
ceberem que lá eram respeitadas, utilizadas e tinham, de fato, grande importância. 
E hoje? Qual o papel que a biblioteca de uma organização pública ocupa? Seus 
serviços são imprescindíveis à instituição? A quantidade de usuários que utilizam 
seus serviços aumentou? A organização vive sem sua biblioteca? Para que esta serve 
e para que tem servido? Além da memória institucional que guarda, se fechar, qual 
será a grande perda para a instituição?

O que se imagina é que grande parte dessas bibliotecas deve lutar para oferecer 
serviços informacionais de excelência, adequando-se às exigências que as tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) lhes impuseram. As mudanças contemporâneas 
cobram dessas bibliotecas prestação de serviços para além de guarda e preservação 
de documentos, até mesmo digitais. Espera-se que estas consigam proporcionar 
serviços que sejam mais que necessários aos usuários, que sejam imprescindíveis. 
Nesse contexto de mudanças tecnológicas, os serviços oferecidos devem mudar. 
É, de fato, necessária uma adaptação. Cabe a essas bibliotecas começar a recorrer 
aos recursos para fazerem-se necessárias aos seus usuários. Se não se tornarem um 
organismo vivo na instituição, certamente fecharão suas portas.

Nesse contexto, desde 2013, a Biblioteca do Ipea busca, por meio do seu 
projeto Biblioteca do Século XXI, implementar serviços que lhe permitam acompa-
nhar as tendências nacionais e internacionais. Seu foco passou a ser o oferecimento 
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de serviços importantes, valorizados e necessários aos seus usuários. A biblioteca 
é permeada pela seguinte visão de futuro: “ser reconhecida como biblioteca de 
excelência na gestão e disseminação da informação, bem como na prestação de 
serviços ao Ipea, tornando-se referência no Brasil até 2030”.

Para tanto, a biblioteca percebeu a necessidade de difusão e intercâmbio de 
conhecimento nacional e internacional sobre as principais tendências e aplicações 
mundiais da área, de modo a ofertar conhecimento de ponta aos seus profissionais. 
Assim, de 7 a 9 de março de 2016, organizou o Seminário Internacional Biblioteca 
do Século XXI: Desafios e Perspectivas, em Brasília, que culminou com o esforço 
de agrupar alguns dos principais temas contemporâneos referentes à bibliotecono-
mia, à ciência da informação e às TICs. Os textos relativos às palestras ministradas 
no seminário resultaram nesta obra, estruturada em doze capítulos, assinados e 
revisados por especialistas nacionais e internacionais. 

No primeiro capítulo, O perfil das bibliotecas contemporâneas, Marta Lígia 
Pomim Valentim descreve o perfil de uma biblioteca contemporânea e apresenta 
o panorama das bibliotecas brasileiras na sociedade atual. Evidencia também as 
transformações tecnológicas e sociais que influenciam no fazer bibliotecário e 
expõe uma reflexão sobre as perspectivas e as tendências informacionais, cujas 
transformações impactam direta ou indiretamente as bibliotecas contemporâneas. 

Viviana Fernández Marcial, no segundo capítulo, Inovação em bibliotecas, 
aborda a inovação em bibliotecas, tema de fundamental importância para a so-
brevivência das bibliotecas no século XXI. Trata-se de medidas que orientam o 
processo de inovação e chamam atenção para o aspecto fundamental de assumir 
atitude direcionada para evolução e criação de inovação na organização. Esse capí-
tulo enfoca também a necessidade de desenvolver estratégia de inovação que seja 
satisfatória e destaca a importância de ter o usuário final sempre como referência. 
Apresenta, ainda, exemplos de produtos e serviços tecnológicos e não tecnológicos 
inovadores utilizados por bibliotecas e conclui alegando que inovar deve ser cada 
vez mais uma prioridade das bibliotecas, e estas devem respeitar a estrutura e os 
ideais de cada instituição.

A seguir, no terceiro capítulo, As novas competências do profissional da in-
formação bibliotecário: reflexões e práticas, Danielle Thiago Ferreira descreve as 
competências que um profissional da informação precisa ter diante das necessi-
dades de bibliotecas e centros de informação do século XXI. A autora aborda os 
conhecimentos, as experiências e os perfis que esse profissional deve possuir para 
trabalhar com serviços de informação modernos. 

O perfil de bibliotecas que pertencem a centros de pesquisa de excelência e o per-
fil de seus respectivos funcionários são apresentados por Carlos Miguel Tejada Artigas, 
no quarto capítulo, Bibliotecas de centros de pesquisa no século XXI: desafios e perspectivas.  
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O autor apresenta um estudo prospectivo com as características e as principais 
tendências para as bibliotecas de centros de pesquisa no século XXI e discute as 
preocupações com temas relacionados à pratica profissional, à natureza do traba-
lho e as temáticas mais relevantes, que formam o cenário informacional, como a 
necessidade de investimento e financiamento de bibliotecas. Além disso, situa a 
biblioteca em posição estratégica, em que se torna essencial ao trabalho de pesquisa 
dessas organizações.

No quinto capítulo, A participação do bibliotecário na gestão da informação 
e do conhecimento institucional, Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares, Bianca 
Amaro e Tainá Batista de Assis expõem o papel da biblioteca e dos profissionais 
da informação nas atividades de gestão da informação e do conhecimento insti-
tucional. Para tanto, apresentam o cenário atual, a fim de situar a necessidade de 
gestão da informação e do conhecimento a partir do crescimento da conectividade, 
das redes sociais, da computação em nuvem e do big data. Diante disso, abordam 
meios pelos quais as tecnologias criaram as humanidades digitais e enriqueceram o 
perfil de atuação do profissional da informação, destacando a urgência em atender 
às questões relacionadas aos repositórios institucionais, à curadoria de dados e à 
preservação digital.

Cláudio Gottschalg-Duque, no sexto capítulo, Biblioteca e mídias sociais, 
analisa o potencial do uso de mídias sociais digitais dentro das bibliotecas e como 
a comunicação digital no século XXI está sendo trabalhada. Discorre também 
sobre as diferentes visões entre as atuais gerações Y e Z e suas vivências com as 
novas tecnologias. 

A função, o planejamento e os benefícios da cooperação bibliotecária, como 
redes de informação, consórcios e cooperativas – tanto para bibliotecas quanto 
para as instituições das quais fazem parte –, são apresentados por Maria Carmen 
Romcy de Carvalho, no sétimo capítulo, Redes de bibliotecas: considerações para 
o desenvolvimento. O texto aborda quais são os procedimentos para a criação e a 
manutenção de uma rede de bibliotecas afins diante de problemas com orçamento, 
bem como relata também a experiência de redes de bibliotecas bem-sucedidas pelo 
mundo e melhores práticas já em andamento.

No oitavo capítulo, Biblioteca, memória institucional e acesso aberto à infor-
mação: apontamentos teóricos e experiências desenvolvidas pela Universidade Federal 
de Minas Gerais, Fabrício José Nascimento da Silveira e Maria Aparecida Moura 
brindam com a instigante análise dos distintos pressupostos simbólicos e funcio-
nais que, no mundo atual, ainda conferem às bibliotecas um lugar de destaque nas 
dinâmicas de salvaguarda da memória, organização do conhecimento e difusão da 
informação. Transpondo o plano conceitual, descrevem o trabalho de produção 
e preservação da memória institucional desenvolvido pela Biblioteca Central da 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), destacando os fundamentos 
mnemônicos que amparam a formação e a preservação de duas coleções: a Coleção 
Memória Institucional da UFMG e a Coleção de Obras Raras e Especiais.

O tema bibliotecas e livros digitais é tratado com detalhes no nono capítulo, 
Bibliotecas e livros digitais: breve história e novos desafios, de Liliana Giusti Serra.  
A autora analisa a história dos livros digitais e suas perspectivas de uso pelas biblio-
tecas e elenca as formas de conteúdo disponíveis. Aborda também as transformações 
no entendimento de propriedade e as restrições impostas pelos fornecedores para 
bibliotecas e identifica os editores e os distribuidores agregadores de conteúdo, 
distinguindo suas formas de atuação. Por fim, destaca as opções de descoberta 
dos conteúdos licenciados, bem como contribui com a identificação do cenário de 
utilização de livros digitais em bibliotecas e suas possibilidades de atuação. 

Alejandra Aguilar, no 10o capítulo, Os serviços de referência: mudanças, desafios 
e oportunidades na sociedade da informação, apresenta a evolução histórica da área ou 
função de referência, considerando os impactos das TICs no tradicional serviço de 
referência. Descreve o papel desse serviço nas bibliotecas do século XXI, oferecendo 
informações acerca do uso de tecnologias, como chat, videoconferência, serviços 
de atendimento remoto e demais serviços modernos e inovadores, que facilitam e 
aperfeiçoam a comunicação com os usuários da biblioteca.

Na sequência, no 11o capítulo, O uso de tecnologias móveis em bibliotecas,  
David Vernon Vieira investiga o atual cenário da mobilidade informacional e como 
estão sendo utilizadas as tecnologias móveis no âmbito das bibliotecas brasileiras.

No último capítulo, TIC e bibliotecas: situação atual e perspectivas, Ernest 
Abadal Falgueras e Lluís Anglada apresentam as principais aplicações das TICs 
para os serviços de biblioteca, bem como as perspectivas para a utilização dessas 
tecnologias nos serviços de informação do século XXI. Enfatizam também a re-
lação entre os novos processos e serviços da biblioteca digital com as atividades 
de gestão da instituição (gestão econômica, de pessoal, tecnológica, estratégica 
etc.) e a ligação das bibliotecas digitais com outros setores (centros de pesquisa, 
universidades, editoras, empresas de TICs etc.).

As reflexões trazidas nesses capítulos permitem perceber que, em um ambiente 
proativo e colaborativo, a evolução natural da biblioteca deve ser a de adequação 
constante ao mundo que a cerca. A biblioteca do futuro não apenas será um espaço 
físico como extensão do ambiente virtual, mas também um conjunto de ferramentas 
para interação, descoberta, conexão, criação e troca de informações. O propósito 
deste livro é justamente contribuir para o aperfeiçoamento do debate sobre as 
perspectivas e os desafios das bibliotecas, sobretudo perante a globalização dos 
recursos digitais e tecnológicos e a mudança de perfil do usuário e do bibliotecário.
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Enfim, esta obra, que ora se materializa e eterniza, é resultado do esforço 
de diversos profissionais e instituições. Trata-se de publicação resultante de um 
rico trabalho conjunto de construção do conhecimento. Espera-se que seja útil a 
todos os bibliotecários, não apenas na parte prática de seus ofícios, mas também 
individualmente, de modo a lhes despertar reflexões sobre o futuro da biblioteca 
e seu papel no contexto atual.




