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Presidente da Biblioteca Nacional Francesa cria alternativa à disponibilização de acervos na 
internet. 
 
Imagine pesquisar acervos das principais bibliotecas do mundo sem precisar sair de casa. Ler 
qualquer livro em qualquer lugar que tenha um computador ligado à internet. Essa realidade 
parece virtual. E está prestes a se tornar virtual mesmo. Há pouco mais de um ano o site 
americano Google anunciou a criação do Google Print, série de projetos e investimentos que passa 
da casa dos sete dígitos para digitalização e disponibilização pela rede de milhões de obras, a 
princípio de grandes bibliotecas dos EUA.  
 
A iniciativa pode ser considerada louvável em primeira instância, mas alguns dos principais 
interessados no assunto, representantes das mais importantes bibliotecas da Europa, pararam 
para pensar e consideraram a oferta pouco democrática do ponto de vista cultural. Presidentes 
das bibliotecas nacionais da França e da Alemanha, Jean-Nöel Jeanneney e Elisabeth Niggeman 
estiveram no Brasil esta semana para debater os critérios de disponibilização de acervos na 
internet durante o Colóquio Internacional de Bibliotecas Digitais, encerrado ontem, na Maison de 
France, no Centro do Rio.  
 
- Reconheço que o Google proporciona acesso livre a quem antes estava privado disso. Mas o 
considero um perigoso motor de busca na medida em que tem sua ótica sabidamente ligada à 
publicidade e ao comércio. Nossa preocupação na hora de criar uma biblioteca digital é impedir 
que a oferta de acesso seja muito restrita ou homogeneizada, sem garantias à diversidade 
cultural - disse Jeanneney em entrevista ao JB.  
 
O francês lançou anteontem o livro Quando o Google desafia a Europa (editora Contra Capa), um 
clamor destinado tanto ao continente europeu quanto aos países latino-americanos, árabes e 
asiáticos e contrário à referida homogeneização, que se caracteriza, em seu exemplo mais claro, 
pela língua única, o inglês.  
 
- A Europa hoje não está nem ameaçada pelo Google, já está sendo engolida. O patrocínio tem de 
garantir perenidade de acesso e manutenção, e permitir que as instituições guardiãs do acervo 
sejam as responsáveis pela organização e seleção de obras. É uma questão que passa pela 
vontade política e que pode e deve ser discutida com várias empresas. Não podemos entregar o 
conhecimento a um monopólio - explicou o presidente da Biblioteca Nacional Francesa.  
 
Atualmente, o Google Print dá apenas uma prévia das obras recentes. Acesso livre só para as de 
domínio público.  
 
- Uma biblioteca digital não é só uma biblioteca digitalizada. Não se pode esquecer dos usuários 
que buscam documentos e livros novos, os mais procurados. Também temos que incluir as 
produções originalmente publicadas em meio digital. Ao mesmo tempo em que tudo for sendo 
digitalizado, o acervo deve ser atualizado. Uma biblioteca digital não é um banco de dados - disse 
a presidente da Deutsche Bibliothek, Elisabeth Niggemann.  
 
Como alternativa à proposta do Google - que ao Brasil ofereceu R$ 22 milhões para digitalizar 2 
milhões de volumes da Biblioteca Nacional, ainda não aceitos - Jeanneney criou o projeto de 
Biblioteca Digital Européia, corroborado por 20 países do continente. Na França, a criação da 
Biblioteca Digital está adiantada.  
 
- Temos uma pequena parte do orçamento da União Européia garantida, em torno de 7 ou 8 
milhões de euros. É pouco.  



Estamos buscando mais recursos em instituições públicas e privadas, pois é preciso um grande 
avanço tecnológico para pôr tudo em prática e também tratar dos detalhes dos direitos autorais - 
explicou Jeanneney.  
 
Na Alemanha, a criação do acervo digital está em fase de planejamento. Para a presidente da 
Biblioteca Nacional daquele país, ter um acervo digital largamente acessível e que contemple toda 
a variedade cultural e lingüística não significa apenas dizer não ao Google, e sim buscar uma 
alternativa:  
 
- Não devemos dizer não a uma empresa que se dispõe a nos dar dinheiro para digitalizar livros. 
O que queremos é ter controle do processo e garantir que este seja abrangente, coisa que o 
Google hoje não oferece.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 abr. 2006, Caderno B, p. 2. 
 


