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 Os três documentos em análise dizem respeito aos recursos que compõem as 

colecções de três bibliotecas distintas, apresentando descrições diferenciadas e 

tratamentos desiguais do conjunto de materiais a que se referem. 

 Numa primeira análise, podemos perceber que estamos perante dois tipos de 

bibliotecas. O documento 1 diz respeito a uma biblioteca especializada, que, para além 

da disponibilização dos recursos ao utilizador, terá como missão a preservação de 

documentos vários, cujas regras de acesso não são as mesmas que as estabelecidas para 

a restante colecção. Os documentos 2 e 3 dizem respeito a colecções pertencentes a 

bibliotecas escolares, contabilizando-se, no primeiro caso, cerca do dobro do número de 

recursos do segundo. 

 Embora de forma diferente, os três documentos apresentam os dados numéricos 

segundo as classes CDU, o que ajuda a uma primeira visão de conjunto dos recursos 

existentes nas colecções. O documento referente à colecção, cujos registos 

informatizados representam apenas 50% das existências, apresenta-se como o menos 

completo já que são omissas as áreas temáticas, elemento que, de forma detalhada, 

vamos encontrar no segundo documento e que muito ajuda a uma percepção mais clara 

da colecção. Neste segundo documento estão também representados, inicialmente em 

percentagem e depois de forma mais descritiva, os vários suportes para além do suporte 

em papel, com a indicação até das áreas temáticas abrangidas por esses recursos. Estes 

mesmos dados são-nos disponibilizados no documento 3 através de quadros que tão 

bem revelam a constituição daquela colecção. 

 Devido à especificidade da biblioteca a que diz respeito o primeiro documento, 

houve a necessidade de acrescentar algumas observações que em muito esclareceram o 

que poderia não ser perceptível apenas através dos números. 

 Trata-se, em suma, de três documentos exemplificativos de formas diversas de 

descrever colecções. Muitas outras haverá. 
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