
	  

Workshop Essential Rare Works Collection in Biodiversity: 
governance, operation and digitization 

São Paulo, 3 a 5 de fevereiro de 2010 

 

Nós, os participantes do seminário sobre o desenvolvimento de uma 
coleção de obras essenciais em biodiversidade, realizado em São 
Paulo, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2010, nos comprometemos a 
realizar todos os esforços ao nosso alcance em prol dos seguintes 
desenvolvimentos: 

1.	  Estabelecer	  uma	  coleção	  de	  livros,	  periódicos	  e	  outras	  obras	  essenciais	  em	  
biodiversidade	  disponíveis	  no	  Brasil	  e	  extensível	  para	  América	  Latina	  e	  Caribe,	  com	  
operação	  online	  na	  Web	  em	  acesso	  aberto	  e	  de	  acordo	  com	  as	  experiências,	  
metodologias	  e	  tecnologias	  da	  Biodiversity	  Heritage	  Library	  (BHL).	  	  
	  
Propõe-‐se	  que	  a	  operação	  online	  regular	  da	  coleção	  ocorra	  nos	  próximos	  6	  meses	  	  	  

2.	  Estabelecer	  uma	  aliança	  entre	  instituições	  brasileiras,	  governamentais	  e	  
acadêmicas,	  que	  apoiam	  a	  geração,	  organização,	  publicação	  e	  uso	  de	  informação	  
científica	  em	  biodiversidade,	  com	  objetivo	  de	  contribuir	  com	  o	  seu	  apoio	  político	  e	  
financeiro	  para	  	  o	  desenvolvimento	  e	  operação	  sustentável	  da	  coleção.	  

O	  desenvolvimento	  da	  coleção	  estará	  orientado	  por	  um	  Comitê	  Consultivo	  Nacional	  
(CCN)	  formado	  por	  representantes	  das	  principais	  instituições	  de	  pesquisa	  e	  
preservação	  de	  Biodiversidade.	  

3.	  Formar	  o	  Grupo	  de	  Trabalho	  de	  Bibliotecárias	  (GTB)	  representantes	  das	  
principais	  Bibliotecas	  Brasileiras	  com	  coleções	  representativas	  em	  Biodiversidade.	  
O	  GTB	  deverá	  reunir-‐se	  online	  uma	  vez	  por	  mês	  e	  presencialmente	  pelo	  menos	  uma	  
vez	  por	  ano.	  O	  GTB	  deverá	  indicar	  anualmente	  um	  representante	  no	  CCN.	  O	  GTB	  
definirá	  suas	  modalidades	  de	  trabalho.	  	  	  

4.	  Formar	  o	  Grupo	  de	  Trabalho	  de	  Desenvolvedores	  de	  Tecnologias	  de	  Informação	  
(GTD)	  que	  trabalhará	  em	  colaboração	  estreita	  com	  o	  grupo	  de	  desenvolvedores	  da	  
BHL.	  O	  GTD	  deverá	  reunir-‐se	  online	  uma	  vez	  por	  mês	  e	  presencialmente	  pelo	  menos	  
uma	  vez	  por	  ano.	  O	  GTD	  deverá	  indicar	  anualmente	  um	  representante	  no	  CCN.	  O	  
GTD	  definirá	  suas	  modalidades	  de	  trabalho	  e	  convergirá	  com	  a	  Rede	  de	  
Desenvolvedores	  da	  BVS	  e	  redes	  associadas.	  



5.	  Estabelecer	  um	  espaço	  de	  colaboração	  online	  operado	  com	  o	  apoio	  de	  uma	  lista	  
de	  interesse,	  o	  wiki	  da	  BHL,	  twitter,	  blog	  

6.	  Definir	  um	  documento	  sobre	  a	  coleção,	  seus	  objetivos	  e	  princípios	  de	  operação	  
que	  deverá	  ser	  aprovado	  pelo	  CCN	  e	  ao	  qual	  as	  instituições	  poderão	  aderir	  por	  carta	  
de	  adesão.	  	  

	  

	  


