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A preservação envolve escolhas.



Preservação?



Escolhas?



Qual o sentido da Qual o sentido da 
preservaçãopreservação?  



Qual o sentido dos  
saberes  biblioteconômicos
e  das
práticas profissionais, 
nesse contexto?



Como escolher o quê preservar?



Qualquer resposta...



Será, sempre, 
regida pelos 
valores do lugar 
de quem fala;          
  



suas 
percepções e...
             



suas representações.       
                                      



Neste caso, o lugar,      
                                         
                    



a percepção...    
                            
                            
       



e as representações...



remetem ao livro raro...



como testemunho da 
memória bibliográfica 
a ser preservada.



Como?



Antuérpia, Bélgica,
 1576.

Como difundir...
             



e garantir, ao mesmo tempo,



A longevidade 
dos materiais 
que dão suporte...



aos registros de memória?



Preservar a memória bibliográfica, 
através da salvaguarda da produção 
intelectual em múltiplos suportes, é uma 
das ações que justifica e fundamenta 

                                         

                                   a  Biblioteca... 



...além de, 
teoricamente, 
assegurar a longevidade do 
acervo e garantir o acesso.



Na Biblioteca Nacional,



 através de uma política que considera ...



Encadernação imperial em madeira pintada, 1884

a natureza dos materiais,



os vários tipos 
de documentos,



os interesses 
de leitura,



as possibilidades 
de manuseio...



e de reprodução...



foi estabelecida uma 
política de preservação...



baseada em 
“escolhas de Sofia”...



Ramón Lull, Arte general de todas las sciencias, 1586.

Essa política envolveu Essa política envolveu 
uma série de açõesuma série de ações..



Alguns exemplos práticos:



Exercício quotidiano da Biblioteconomia 
de Livros Raros...



Normas para trânsito de pessoas e materiais, 
incluindo segurança eletrônica e presencial.



Normas de acesso e reprodução



Sistema híbrido de preservação:

Microfilmagem



DigitalizaçãoDigitalização



Edição fac-similarEdição fac-similar



Identificação de cimélios:Identificação de cimélios:
pesquisa bibliográfica e informação documentáriapesquisa bibliográfica e informação documentária

Léry, 1585.Léry, 1585.



Análise Análise 
bibliológica bibliológica 
como como 
condiçãocondição



Padronização de 
pontos de acesso e 
de notas especiais

Mariz, Dialogos de varia historia...



Ações de 
conservação 
massiva



Higienização continuada



Padrões de acondicionamento...



e de encadernação de livros raros.



A restauração como 
um “mal necessário”.



Garantia de acesso ao original...



com controle especificado em normas



Os efeitos do tempo, do bicho e 
da ação do homem 
que justificam esses procedimentos:



O tempo...



o bicho...



e o homem – 
efeitos 
colaterais de 
restauro.



Mais efeitos 
do restauro.



Do bicho, do tempo, 
do homem...



Alguns princípios:



Princípio da 
“morte digna”

Tudo sob patrocínio, 
fundamentado no:



Princípio da parcimônia



Antes e Depois do Antes e Depois do 
restauro criterioso restauro criterioso 









A Gestão do livro antigo...



...está alicerçada em ações, 
aparentemente , contraditórias,



... de acesso e 
preservação,



que estimulam o sentido de 
pertencimento:  a Biblioteca 
como um bem da nação...



que tem 
um tempo 

de vida útil e 
morre...



Mas, que 
há de 

sobreviver 
    a esta geração.



anapaz@bn.br
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