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Colóquio internacional discute digitalização de acervos. 
 
O Rio está recebendo o Colóquio Internacional de Bibliotecas Digitais, reunindo representantes 
das bibliotecas nacionais do Brasil, França e Alemanha para debater, entre outros assuntos, o 
compartilhamento de acervo digital das instituições com o serviço Book Search, da gigante dos 
buscadores de internet Google. O objetivo do encontro, que termina hoje, é analisar as questões a 
disponibilização de conteúdo digital na internet e a relação com a noção de patrimônio cultural. O 
colóquio tem entrada franca mediante inscrição prévia e está sendo realizado no Teatro da Maison 
de France, no Centro.  
 
Entre os convidados, está o presidente da Biblioteca Nacional Francesa (BNF), Jean-Noël 
Jeanneney, que lidera um grupo de instituições européias contra a iniciativa do Google de 
digitalizar e disponibilizar online somente em inglês mais de 15 milhões de volumes até 2015, 
com acesso livre às obras de domínio público e restrito para obras recentes. Jeanneney acredita 
que a iniciativa é uma forma de dominação americana na disseminação da cultura mundial. Para o 
Brasil, o Google acenou com um investimento de US$ 10 milhões (cerca de R$ 22 milhões) para a 
digitalização de dois milhões de volumes da Fundação Biblioteca Nacional, sem nenhum centavo 
de custo para a instituição. O presidente da FBN, o professor Muniz Sodré, aguarda conclusão do 
colóquio para decidir se aceita ou não a proposta.  
 
Jeanneney lançou ontem, durante o colóquio, o livro Quando Google desafia a Europa, que sai no 
Brasil pela editora Contra Capa. A mobilização promovida por Jeanneney ganhou apoio do 
presidente francês Jacques Chirac, que foi à União Européia pedir a aceleração da digitalização 
própria dos acervos das grandes bibliotecas da Europa. Até agora a França e mais 19 bibliotecas 
de países como Alemanha, Áustria, Bélgica e Dinamarca aderiram à iniciativa estão ajudando a 
constituir uma espécie de biblioteca digital européia.  
 
Nos debates de hoje, a parte da manhã é dedicada a assuntos institucionais. Às 10h, Caroline 
Wiegandt fala sobre as Realizações e perspectivas do acervo digital da Bibliothèque Nacionale de 
France. Novos rumos da Biblioteca Nacional Brasileira é tema da coordenadora da Informação 
Bibliográfica do Centro de Processos Técnicos da FBN, Angela Monteiro Bettencourt, às 11h. Em 
seguida, às 11h30, Ilce Cavalcanti, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, fala sobre Perspectivas do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.  
 
Os temas relacionados à disponibilização digital de acervos só aparece mesmo na parte da tarde. 
A palestra Do livro ao byte - A disseminação da informação digital na Alemanha, ministrada às 
14h por Ralf Goebel, diretor do programa Serviços para Bibliotecas Universitárias e Sistemas de 
Informação da Deutsche Forschungsgemeinschaft, a sociedade alemã para pesquisa. O tema 
Biblioteca Digital: Utopia ou Realidade? será discutido às 15h por Michel Fingerhut, diretor da 
Mediateca do Instituto de Pesquisa e Criação Musical - IRCAM, do Centro Pomidou.  
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