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• Composta de uma série de coleções 
especializadas na Amazônia.

• Seu objetivo principal é facilitar o acesso a 
seus fundos aos investigadores e estudantes, 
ao pessoal técnico do Museu e a qualquer 
pessoa interessada nas matérias sobre as que 
reúne documentação.

• Estes fundos podem ser consultados de 
forma livre e gratuita na Sala de Leitura.

Serviços da biblioteca

Consulta em sala

Reserva de exemplares

Zona Wi-fi

Visitas a biblioteca

Reprodução

Atenção a consultas presencial, 
via e-mail ou telefone

http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#reproduccion-fondos
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#reproduccion-fondos
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#reserva-ejemplares
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#reserva-ejemplares
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#solicitud-adquisiciones
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#solicitud-adquisiciones
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#zona-wifi
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#zona-wifi
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#visitas-a-biblioteca
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#visitas-a-biblioteca
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#servicios-instituciones
http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/servicios#servicios-instituciones




Jornal Manaós, 1871



De que forma as 
tecnologias nos aproxima 
das informações que 
precisamos?



Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFAM 

Repositório Institucional da 

UFAM 

RIU

http://pergamum.ufam.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://pergamum.ufam.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php




Bibliotecas de museus na web

Rede de Bibliotecas de Museus da Espanha
https://goo.gl/3cJPPn

181 catálogos de 

exposições organizadas 

desde 1973 em sua sede 

em Madrid, Cuenca (Museu 

de Arte Abstrata  da 

Espanha) e Palma (Museu 
Fundación Juan March) .

250 livros e catálogos 
pertencentes aos arquivos 
do Museu Getty Paul de 
Los Angeles, escaneados 
em alta resolução.Museu Metropolitano de Arte de Nova York permite o 

download gratuito de livros publicados por esta 
instituição.



http://collections.rom.on.ca/collections/12355/archaeology/objects



https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2018-05-
11T21%3A09%3A52.9762187Z

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2018-05-11T21%3A09%3A52.9762187Z
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2018-05-11T21%3A09%3A52.9762187Z


https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art




https://www.metmuseum.org/visit/audio-
guide/director-portuguese

O Tour de Destaques contém 35 
paradas com faixas de áudio.

https://www.metmuseum.org/visit/audio-guide/director-portuguese
https://www.metmuseum.org/visit/audio-guide/director-portuguese


Catálogos coletivos

Consórcio de Recursos de Arte de Nova York 
(NYARC) consiste nas bibliotecas e arquivos de 
pesquisa de três importantes museus de arte da 
cidade de Nova York: o Museu do Brooklyn , a 
Coleção Frick e o Museu de Arte Moderna.
Abrangem o espectro da história da arte, do Egito 
antigo à arte contemporânea. 

Incluem catálogos de exposições e coleções de arte, 
monografias e periódicos, livros raros, coleções 
fotográficas, livros de artistas, arquivos de artistas, 
catálogos de leilões, arquivos (textuais e visuais), 
recursos digitais e bancos de dados especializados.

Permitem realizar 

buscas em diferentes 
bibliotecas de museus

Catálogo coletivo, políticas e serviços de 
bibliotecas comuns, tais como aquisição 
cooperativa ou empréstimo entre 
bibliotecas.

http://arcade.nyarc.org/
http://arcade.nyarc.org/
https://goo.gl/EzGUeD
https://goo.gl/EzGUeD


Maior museu de história natural e 

antropológica da América Latina.

reúne as informações, incluindo imagens, 
sobre as exsicatas representativas das coletas 
realizadas por Glaziou no Brasil que estão 
depositadas no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro

Obras antigas, mas também obras únicas, inéditas, ou 

parte de edições especiais, encadernações de luxo, 

ilustrações especiais ou mesmo com autógrafo de 

personalidades célebres. Além disso, inclui 

documentação histórica da própria Universidade.

Espécies digitalizados do Herbário 

William e Lynda Steere. Atualmente, 3 

milhões de registros de amostras e 2 

milhões de imagens estão 

disponíveis. Jardim Botânico de Nova 
York. Tem uma exposição virtual.

Catálogos coletivos

http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/2
http://bdor.sibi.ufrj.br/handle/doc/2
http://glaziou.cria.org.br/hv
http://glaziou.cria.org.br/hv
http://obrasraras.sibi.usp.br/
http://obrasraras.sibi.usp.br/
http://sweetgum.nybg.org/science/vh/
http://sweetgum.nybg.org/science/vh/


De que forma as 
tecnologias podem 
deixar o público mais 
perto dos museus? 





Clique aqui para 
ver o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=q63F3WQy-L4




https://artsandculture.google.com/project/instituto-brasileiro-de-museus-ibram
https://artsandculture.google.com/project/instituto-brasileiro-de-museus-ibram






Visitando museus pela internet

http://bellasartes.gob.ar/por
http://bellasartes.gob.ar/por


Visitando museus pela internet



Visitando museus pela internet

http://eravirtual.org/
http://eravirtual.org/






Clique aqui para ver o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=1oVajJ0bcXQ


Tecnologias 
para aproximar



https://twitter.com/museumselfieday

#MuseumSelfie

@MuseumSelfieDay



https://twitter.com/museumselfieday

#MuseumSelfie

@MuseumSelfieDay



https://twitter.com/museumselfieday

#MuseumSelfie

@MuseumSelfieDay



Clique aqui para ver o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=EPg8YnY90ho




Quais são expectativas para 
os museus nos próximos 
anos com relação às 
tecnologias?
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