
Capítulo 4
Desenvolvimento de colecções

'Serviços e materiais específicos devem ser postos à disposição
dos utilizadores que, por qualquer razão, não possam usar os
serviços e os materiais correntes, como, por exemplo, minorias
linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou reclusas.
Todos os grupos etários devem encontrar documentos adequa-
dos às suas necessidades.
As colecções e os serviços devem incluir todos os tipos de su-
porte e tecnologias modernas apropriados, assim como fundos
tradicionais. É essencial que sejam de elevada qualidade e ade-
quados às necessidades e condições locais. As colecções devem
reflectir as tendências actuais e a evolução da sociedade, bem
como a memória da humanidade e o produto da sua imagina-
ção.
As colecções e os serviços devem ser isentos de qualquer for-
ma de censura ideológica, política ou religiosa e de pressões
comerciais.'

A biblioteca pública deve providenciar a igualdade de acesso a
uma variedade de recursos que vá ao encontro das necessidades dos
utilizadores nas áreas da educação, informação, ocupação dos tempos
livres e desenvolvimento pessoal. Deve ainda providenciar o acesso
ao património cultural da sociedade a que pertence e desenvolver uma
variedade de recursos e experiências culturais. A interacção constan-
te com a comunidade local bem como a sua consulta contribuirão para
assegurar o cumprimento deste objectivo.



• Consideração da Convenção Internacional dos Direitos de Au-
tor

• Manifesto da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas PúblicasCada sistema de biblioteca pública requer uma Política de Ges-
tão de Colecção escrita, aprovada pelo órgão que tutela os serviços da
biblioteca. O objectivo desta política deve ser a garantia de uma abor-
dagem consistente à manutenção e desenvolvimento das colecções da
biblioteca e do acesso aos seus recursos.

É fundamental que as colecções continuem a ser desenvolvidas
numa base permanente, de forma a garantir o acesso constante a no-
vos materiais e ir ao encontro das exigências de novos serviços e de
níveis de utilização em mudança. Face aos avanços tecnológicos do
presente, a política definida deve não só reflectir as colecções perten-
centes à biblioteca mas também as estratégias de acesso à informação
disponível em todo o mundo.

A política deve basear-se em normas de biblioteca desenvolvidas
por profissionais conscientes das necessidades e interesses das popu-
lações locais e que reflictam a diversidade da sociedade. Na política
devem definir-se o propósito, o alcance e o conteúdo da colecção, bem
como o acesso a recursos externos.

• Propósito da política de gestão da colecção e sua relação com o
plano geral do serviço de biblioteca

• Objectivos a longo e a curto prazos
• Estratégias de acesso
• História da colecção e/ou do serviço de biblioteca
• Identificação da legislação relevante

• Artigo XIX da Declaração dos Direitos Humanos
• Declaração da IFLA sobre a liberdade de acesso à informação
• Declarações de liberdade intelectual, acesso gratuito a colecções

de biblioteca
• Liberdade de Informação

• Análise das necessidades da comunidade
• Prioridades do serviço de biblioteca
• Parâmetros da colecção, incluindo colecções especiais e colec-

ções para grupos com necessidades específicas, como, por exem-
plo, materiais multiculturais, de literacia e destinados a utiliza-
dores deficientes

• Princípios e métodos de selecção e descarte
• Distribuição orçamental
• Responsabilidades dentro da organização pelo desenvolvimento

da colecção, selecção e descarte
• Acesso a recursos electrónicos, incluindo o acesso em linha a

publicações periódicas, bases de dados e outras fontes de infor-
mação

• O papel da biblioteca como portal electrónico de acesso à in-
formação

• Relações de cooperação com outras bibliotecas e organizações
• Políticas de preservação e conservação
• Auditoria à relação entre os materiais encomendados e recebi-

dos, registo, controlo, descarte, venda ou eliminação
• Responsabilização financeira
• Política de doações
• Procedimento em caso de queixas
• Plano de gestão de recursos avaliando as necessidades corren-

tes e futuras das colecções
• Exame e avaliação da política.

~Em algumas bibliotecas do Federação Russo, um conselho de leito-
res participo no determinação do político de aquisição.

A política pode partir de declarações com aplicação universal,
relevantes para todos os serviços de biblioteca, conter declarações
genéricas, aplicáveis a países ou regiões específicos, bem como decla-
rações somente relevantes para casos particulares de serviços de bi-
blioteca pública. Pode incluir os seguintes elementos:



Esta não é uma lista exaustiva, mas tão-somente uma indicação
das questões que podem ser incluídas.

• jogos e quebra-cabeças
• materiais de estudo.

A biblioteca pública deve providenciar o acesso a uma grande
variedade de materiais, em diversos formatos e em quantidade sufi-
ciente para satisfazer as necessidades e os interesses da comunidade.
A cultura da comunidade e da sociedade locais deve reflectir-se na
colecção de recursos. As bibliotecas públicas devem manter-se a par
de novos formatos e métodos de obter acesso à informação. Toda a
informação deve estar tão disponível quanto possível, independente-
mente do formato em que se encontre. O desenvolvimento das fontes
e recursos de informação local é de importância vital.

Embora esta lista não seja exaustiva e estejam continuamente a
aparecer novos formatos, podem incluir-se os seguintes numa colec-
ção de uma biblioteca pública:

• obras de ficção e não-ficção para adultos, jovens e crianças
• obras de referência
• acesso a bases de dados
• publicações periódicas
• jornais locais, regionais e nacionais
• informação comunitária
• informação governamental, incluindo informação de e sobre a

administração local
• informação sobre negócios
• recursos da história local
• recursos genealógicos
• recursos na língua principal da comunidade
• recursos nas línguas minoritárias da comunidade
• recursos em outras línguas
• pautas musicais
• jogos de computador
• brinquedos

• livros, tanto encadernados como brochados
• panfletos e publicações efémeras
• jornais e outras publicações periódicas, incluindo compilações

de recortes de jornal
• informação digital através da Internet
• bases de dados em linha
• bases de dados em CD-ROM
• programas informáticos
• microformas
• fitas magnéticas e discos compactos (COs)
• discos versáteis digitais (OVOs)
• videocassetes
• discos laser
• materiais em tipo de letra grande
• materiais em braille
• livros sonoros
• livros electrónicos
• cartazes.

Embora esta lista não seja exaustiva, podem estar representadas
numa biblioteca pública típica as seguintes categorias de materiais de
biblioteca:

As colecções complementam os serviços e não devem ser vistas
como um fim em si próprias, a não ser em casos em que o objectivo
primordial especificado seja a preservação e conservação dos recur-
sos para as gerações futuras.

Uma colecção grande não é necessariamente sinónimo de quali-
dade, em especial no novo mundo digital. A relevância da colecção
para as necessidades da comunidade local é mais importante do que
o seu tamanho.



o tamanho da colecçãoé determinado por muitos factores, incluin-
do espaço, recursos financeiros, população abrangi da pela bibliote-
ca, proximidade de outras bibliotecas, papel regional das colecções,
acesso a recursos electrónicos, avaliação das necessidades locais, taxas
de aquisição e descarte e política de troca de fundos com outras biblio-
tecas.

de. A utilização de obras de referência desactualizadas pode resultar
na obtenção de informação incorrecta por parte do utilizador.

Os materiais em formatos electrónicos complementam as colec-
ções de livros e substituem-nas em certas áreas. As obras de referên-
cia e as publicações periódicas disponíveis na Internet e em CDs são
alternativas viáveis aos suportes impressos.

Os principais critérios aplicáveis às colecções devem ser: A colecção da biblioteca é um recurso dinâmico. Requer a entra-
da constante de novos materiais e a saída de materiais velhos, de for-
ma a garantir a sua relevância continuada para a comunidade e um
grau aceitável de correcção.

As taxas de aquisição são mais significativas do que o tamanho
da colecção. A taxa de aquisição é frequentemente determinada em
grande medida pelo orçamento destinado a recursos. Contudo, pode
igualmente ser afectada por outros factores, como, por exemplo: o nú-
mero de livros publicados em línguas locais; a população servida; o
nível de utilização; a diversidade multicultural e linguística; a distri-
buição etária da população; necessidades especiais, tais como as de
pessoas deficientes ou idosas; e acesso a informação em linha. O ta-
manho e a qualidade do fundo devem reflectir as necessidades da
comunidade.

• uma diversidade de recursos que sirva todos os elementos da
comunidade

• recursos em formatos que permitam a todos os elementos da
comunidade utilizar os serviços da biblioteca

• entrada de novos títulos
• entrada de novos livros
• cobertura de grande variedade de géneros de ficção e de assun-

tos de não-ficção
• oferta de recursos não impressos
• acesso a recursos externos, comà, por exemplo, bibliotecas de

outras instituições, bases de dados electrónicas, associações
I ais, organismos governamentais ou culturas orais existentes
n omunidade.

• I A arte de livros, materiais não-impressos e fontes de informa-
[\0 v lhos, gastos e desactualizados.

4.5 Prin ípio de manutenção de colecções
Pode ser necessário manter uma colecção de livros mais antigos

e menos usados em estantes não directamente acessíveis ao público.
Esta colecção deve ser constituída apenas pelos livros que tenham uso
corrente ou futuro e que não possam ser substituídos ou encontrados
em qualquer outro suporte. Pode incluir colecções de assuntos espe-
cíficos,utilizadas numa base regular, embora limitada, e ficção fora de
circulação. Os livros que contenham informação desactualizada ou
estejam em más condições de conservação e possam ser substituídos,
devem ser descartados e não incluídos no fundo de reserva. A manu-
tenção de reservas em cooperação com outras bibliotecas é uma solu-
ção eficaz. A manutenção de um fundo de reserva deve ser uma
actividade regular e contínua. A possibilidade de acesso a um vasto

Quaisqu r qu jam as dimensões das bibliotecas públicas, es-
tas devem_possuir fi. t riais em diversos formatos. Os princípios da
~anutençao de col ç- aplicam-se igualmente a todos os materiais,
rndependentemente do u formato. Os materiais de acesso directo
devem encontrar-se em boas condições de conservação e conter infor-
mação actualizada. Um fundo mais pequeno, mas de alta qualidade,
resultará numa maior utilização do que um fundo maior, com uma alta
proporção de livros velhos, gastos e desactualizados. Neste, os tÍtu-
los mais recentes correm o risco de se perder no meio da mediocrida-



leque de informação na lnt rn t em bases de dados electrónicas re-
duz a necessidade d as bibli tecas públicas manterem fundos de
reserva substanciais.

Biblioteca para Jovens). Sempre que as funções da biblioteca tenham
uma forte componente educativa, é provável que tal se reflicta na
composição dos fundos.

Nos casos em que os dados estatísticos sobre a população não
estejam disponíveis, tornam-se necessários métodos alternativos de
desenvolvimento de normas. Podem ser utilizados como base para o
desenvolvimento de normas relativas ao tamanho da colecção um
cálculo da dimensão da comunidade servida, as dimensões da biblio-
teca e o número de utilizadores actuais e previstos. Pode recorrer-se
à comparação com uma série de bibliotecas de dimensões e caracte-
rísticas semelhantes, a fim de determinar um número alvo para o ta-
manho da colecção e os recursos necessários para a manter.

Nenhuma biblioteca ou rviço de biblioteca pode ser auto-sufi-
ciente no que diz respeito aos fundo, pelo que um sistema eficiente
e eficaz de empréstimo interbibliotecas deve ser uma parte essencial
de qualquer serviço de biblioteca pública. Dentro de um serviço de
biblioteca com vários postos de atendimnto, um programa regular de
troca de fundos entre bibliotecas proporciona a máxima utilização
destes e oferece aos utilizadores uma maior variedade de títulos à
escolha.

o desenvolvimento de normas para a oferta de serviços de infor-
mação electrónica encontra-se ainda em fase inicial. Nas normas
actuais incluem-se as seguintes:

As seguintes propostas de normas referem-se a colecções de li-
vros. Vários condicionalismos locais e financeiros podem determinar
v lric -es nestas normas propostas. Nos casos em que os recursos dis-
/'011 v 'is estejam drasticamente limitados, estas normas devem con-
I d,,1' Ir-H' orno um alvo a atingir e, com vista ao seu cumprimento

11111/10, !" n On elhável o desenvolvimento de estratégias de médio e
111111','I 111'[11,0.

• I "/',' I f',l'" li, um colecção de livros já estabelecida deve conter
,,,11(' 1,') I' , livros per capita.

11 (,I 11\ IlIlno I fundos para os postos de serviço de meno-
r 'Uim('ll, 0(' I('v \ H r de 2500 livros.

>Uma norma de um ponto de acesso a um computador por cada
5000 habitantes está a ser utilizada no Canadá.

>Uma norma recentemente desenvolvida em Inglaterra recomenda que
o número total de postos de trabalho disponíveis ao público, incluindo
os que se destinam à consulta de catálogos em linha, seia um míni-
mo de 0,7 por cada 7000 habitantes.

>Em Queensland, na Austrólia, recomenda-se que seio disponibiliza-
do o seguinte:
• para populações até 50 000 habitantes - 7 computador pessoal

(PC) por 5000 habitantes.
• para populações acima dos 50 000 habitantes - 7 PC por cada

5000 habitantes numa população de 50 000 e 7 PC por cada
7O 000 habitantes adicionais.

As ~ol Õ rn 11,' I 'qu nas podem ser constituídas em iguais
proporçoes por me l ri, is I er rianças, ficção para adultos e obras de
não-ficção. Em col Õ, me i r s, a percentagem de títulos de não-
-ficção tem tendência a um nte r. Estas proporções podem variar de
acordo com as necessidad do munidade local e o papel da biblio-
teca pública. Devem ser d senvolvidas colecções adequadas às neces-
sidades do público jovem (v r Directivas da IFLA sobre Serviços de

Estas normas recomendam que pelo menos metade dos PCs dis-
ponham de acesso à Internet e que todos estejam ligados a uma im-
pressora.



A fim de determinar a composição inicial das colecções, torna-se
necessário um estudo dos dados demo gráficos das comunidades
abrangidas por novas bibliotecas a serem instaladas. Deve empreen-
der-se a definição de normas locais e regionais de forma a ter em conta
as variações na população visada pela nova biblioteca. As seguintes
normas recomendadas referem-se à oferta de livros. Serão necessárias
normas adicionais para outros suportes.

ir ao encontro das necessidades da população de forma mais aprofun-
dada. O factor de descarte de livros entra em jogo nesta fase e a taxa
de crescimento da colecção diminui à medida que os descartes come-
çam a contrabalançar as aquisições.

4.8 Programa de desenvolvimento de colecções
para novas bibliotecas

Um crescimento de 2 livros per capita ao longo de um período
de três anos seria um objectivo modesto.

Em novas bibliotecas, deve ser estabelecida uma colecção básica
para servir as necessidades da população da área por ela abrangida.
O objectivo visado nesta fase deve ser uma variedade e profundida-
de de recursos suficientes para satisfazer as necessidades gerais, e não
uma cobertura exaustiva. O sistema de empréstimo interbibliotecas
deve atingir a sua utilização máxima durante esta fase, como forma
de complementar as colecções em desenvolvimento. Em alguns paí-
ses, recorre-se a centros nacionais ou regionais para complementar os
fundos locais.

As colecções satisfazem as necessidades da comunidade em pro-
fundidade, variedade e quantidade. A qualidade das colecções é man-
tida através do equilíbrio das taxas de aquisição e de descarte. Os
novos formatos são integrados nas colecções à medida que vão fican-
do disponíveis e é facultado o acesso ao mais vasto leque possível de
recursos, através da utilização de tecnologias apropriadas.

Idealmente, uma nova biblioteca deve ser criada com um fun-
do de base mínimo de 1 livro per capita.

O serviço deve tornar-se num agente de criação de conteúdos e
preservação dos recursos da comunidade local. A criação de conteú-
dos inclui a publicação de folhetos informativos e o desenvolvimen-
to de conteúdos na Internet, através da disponibilização do acesso à
informação sobre a biblioteca ou sobre materiais impressos existentes
na biblioteca. Desta forma, a biblioteca posiciona-se como portal de
acesso electrónico, através da criação de ligações a páginas úteis da
Internet.Onde tal não seja possível, deve ser desenvolvido um plano de

crescimento modesto para estabelecer este fundo de base mínimo ao
longo de um período de três anos. O acesso a fontes de in~ormação
electrónica deve também incluir-se nesta fase de desenvolvImento.

'>Oito bibliotecas públicas em Vejle, na Dinamarca, cooperam na cria-
ção de um sítio cobrindo todos os seNiços culturais da região. Nes-
te, registam-se ainda informações sobre mais de 2000 organizações
locais e é disponibilizado espaço na rede para a promoção das suas
actividades. (http://www.netopnu.dk)

Durante esta fase, o objectivo consiste em desenvolver o tamanho,
a variedade e a profundidade dos fundos. São tidas em consideração
as condições especiais da população e as colecções desenvolvidas para



qual os utilizadores possam fazer a sua selecção. A taxa de aquisição
de 250 livros por 1000 habitantes pode não ser relevante nos postos
de serviço mais pequenos onde, devido a limitações físicas, os fundos
.podem descer do nível recomendado de 2500 volumes. Nestes casos,
as taxas de aquisição, renovação ou troca devem basear-se no tama-
nho da colecção, e não na população servida, e ser da ordem dos 100%
ou mais por ano. Nestas situações, é essencial um sistema eficiente de
empréstimo interbibliotecas.

Numa bibliolí'l'\ I' , 11di II I dll/ IH)L! m aplicar-se as seguintes
taxas de aqui iç lO 111Illlldll I,' I li di' I 1'0':

População 11 '111 /11/1 /1/1/'1 Livros por 1000
11111 111 III habitantes por ano

Abaixo de 25 000 (l, !t 250
25 000 - 50 000 (l, j j 225
Mais de 50 000 (l, (I 200

Cenário 1
Serviço de biblioteca já estab I "ido 111" 1111111 1!lO 000 habitantes
Fundo médio de livros de 200 000 VOhlllll'

Taxa anual de aquisição de 20 000 vOitlllll'

As taxas gerais de aquisição e descarte podem não ser aplicáveis
a algumas partes da colecção, a certas colecções especializadas ou
sempre que prevaleçam condições especiais. Nestes casos, a política
de colecção deve reflectir as necessidades especiais verificadas. Como
exemplos específicos destas excepções podem citar-se:

Os seguintes exemplotl (11111'\ 1'111 111',1' 111\" quanto às dimensões
do fundo de livros para mllllldlllll' I d., 1IIIIlllnhovariável.

enário 2
'rviço de biblioteca já estabelecido s rvil1do 10000 habitantes

Fundo médio de livros de 100000 volul11 .
'r I anual de aquisição de 11 250 volum ~

• recursos indígenas - um dos papéis da biblioteca pública con-
siste na manutenção e promoção de colecções de recursos rela-
cionados com a cultura de povos indígenas e na garantia do seu
acesso

• recursos da história local - todos os documentos relacionados
com a história local devem ser activamente recolhidos, preser-
vados e disponibilizados

• as bibliotecas em comunidades com uma grande proporção de
grupos específicos, como, por exemplo, crianças, aposentados,
jovens, povos indígenas, minorias étnicas ou desempregados
devem reflectir as necessidades destes grupos nas suas colec-
ções e serviços

• colecções de referência - pode ser aconselhável a conservação
de materiais de referência mais antigos, de modo a manter es-
tes dados históricos à disposição de investigadores.

1'1"1';0.1
. 'l'l'vi,o ti ' biblioteca já estabelecido servindo 20 000 h. bilantes
/11111lo 111~di d livros de 40 000 volumes
To II 111111111 Li • aquisição de 5000 volumes

As taxas gerais d aqu i ição são inadequadas na satisfação das
necessidades das pequ na bibliotecas e de bibliotecas itinerantes, em
que os fundos são limitados. Todas as bibliotecas necessitam de um
fundo mínimo para oferecerem uma variedade suficiente de livros da


