POLÍTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE COLEÇÕES DA BNP

1. Introdução
A missão da Biblioteca Nacional de Portugal consiste na recolha, tratamento e conservação do
património documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal; bem como
assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua fruição. A conversão de
documentos analógicos para formatos digitais propiciou novas formas de acesso às colecções
da BNP, para além de contribuir para a preservação das publicações originais, sendo portanto
uma forma de a Biblioteca Nacional prosseguir a sua missão institucional.
Nesta sequência e em linha com o objetivo estratégico de rever e consolidar a política de
selecção de conteúdos a digitalizar, este documento visa descrever os eixos prioritários para o
desenvolvimento das colecções digitais da BNP e, bem assim, estabelecer os processos e
critérios de avaliação e selecção de conteúdos a digitalizar.

2. Objetivos da digitalização
Ao digitalizar as suas coleções, a BNP prossegue os seguintes objetivos:


Promover as coleções da BNP, aumentando o número de acessos, diversificando a
comunidade de utilizadores e enriquecendo as possibilidades de utilização dos
materiais;



Preservar os documentos originais;



Colaborar em atividades culturais, apoiando as atividades editoriais e as exposições da
BNP e participando em eventos culturais e comemorativos ao nível nacional,
internacional e comunitário.

3. Eixos de digitalização
As prioridades de digitalização são as que abaixo se descrevem, por ordem decrescente de
importância: colecções de reserva, obras raras, obras frágeis e digitalização colaborativa ou de
oportunidade.

3.1 Colecções de reservados
No planeamento de projetos de digitalização devem ser consideradas, em primeiro lugar,
as coleções de Reservados, atento o valor, a importância e a raridade dos documentos que
as integram. Na selecção dos conteúdos a digitalizar, deve ser considerada cada coleção
na sua totalidade ou uma parte substancial de cada colecção, e não apenas os seus
documentos mais significativos, por forma a reunir uma massa crítica de informação, i.e.
um volume mínimo de conteúdos que permita a contextualização e o inter-relacionamento
dos documentos digitalizados.

3.2 Obras raras ou únicas
A digitalização de obras raras ou únicas à guarda da BNP constitui a segunda prioridade de
digitalização, ainda que descontextualizada da digitalização da respectiva colecção em que
se integrem, sempre o que o seu valor intrínseco expresso na classificação como Tesouro
da BNP o justifique.

3.3 Obras frágeis
O terceiro vector para a seleção de conteúdos a digitalizar consiste em conjuntos de
documentos cujas características físicas representem um risco no respetivo
manuseamento pelo público.

3.4 Digitalização colaborativa ou de oportunidade
Por último, são digitalizados sistemática e integralmente todos os documentos que
integrem projectos de edição ou exposição da BNP, bem como os documentos da BNP
seleccionados para eventos culturais e comemorativos ao nível nacional e internacional.
No contexto de apoios financeiros externos a projectos de digitalização, serão digitalizados
os documentos que vierem a ser seleccionados de acordo com os critérios definidos em
colaboração com a entidade financiadora.
Todos os documentos da coleção de Reservados que sejam objecto de pedidos de
reprodução digital, ainda que parciais, são integralmente digitalizados.
Na execução de intervenções de restauro de documentos que impliquem a respetiva
desencadernação, procede-se à digitalização integral da obra antes de se proceder à
reencadernação do documento.

4. Métodos de seleção de conteúdos para digitalização

Ao contrário do que sucede na digitalização colaborativa ou de oportunidade, em que não há
necessidade de estabelecer uma política de selecção de documentos a digitalizar, para os
restantes eixos de digitalização (coleções especiais, obras raras e obras frágeis) é necessário
aplicar os seguintes critérios de selecção para prioritização das colecções a digitalizar:

Critério

Descrição

Valor histórico- Conteúdos
significativos
cultural
para a missão da BNP,
documentos com elevado
valor
histórico
ou
relacionados
com
indivíduos ou contextos
notáveis
Valor
A coleção contém itens
intrínseco
raros ou únicos em número
elevado
Condições de Materiais
quimicamente
conservação
instáveis, em risco de
preservação ou com danos
físicos ou mecânicos
Níveis
de Posição relativa do número
utilização
de requisições dos originais
no
ano
transacto
à
avaliação

Ponderação
Escala de
Coleções
Itens
Obras valoração
especiais raros frágeis

60%

80%

10%
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Não
aplicável

20%

15%

15%

50%

5%

5%

20%

Elevado=6
Médio=3
Baixo=1

Na seleção de documentos a digitalizar têm ainda de ser ponderados fatores como os recursos
humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Por último, quer no caso da digitalização corrente, como nos projetos de digitalização, é ainda
necessário verificar ao nível de cada item se o mesmo reúne condições legais (direitos de
autor) e técnicas (catalogação, item ainda não digitalizado) para se proceder à digitalização.
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