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A conservação de bíblívtecas e arquívos
e seus admínístradvres

Leopold RUdés

A
anotações documentando

acontecimentos bélicos par
lamentos diplomáticos ou

comprovando transações comerciais
empréstimos financeiros liquidação de
dívidas ou de tributos sendo manus

critas em folhas de papel eram me
lhor conservadas com as folhas man

tidas unidas mediante uma costura

lateral formando conjuntas protegidos
por uma encadernação adequada Estes
conjuntos denominados fófios ou li
vros de registro foram os elementos
que iniciaram os primeiros arquivos
Paralelamente ao juntar ao lado dos
seus próprios escritos diversos regis
tros das histórias sobre os seus ante

passados narradas em família pelos
velhos do lugar o homem iniciou na
coleção ele registros escritos uma
primitiva biblioteca Aquele conjunto
de documentos ele pergaminhos enro
lados de folhas de papel protegidas
pelas respectivas encadernações guar
dadas dentro de um baú fechado ou

dispostos erra prateleiras superpostas
num armário foi iniciando o longo
caminho evolutivo que levou até as
modernas bibliotecas

Desde que o homem aprendeu a re
gistrar seus pensamentos mediante
signos gráficas sobre superfícies ade
quadas estes registras foram tratados
como valiosas informações a serem
guardadas para uso futuro e portanto
merecedoras de cuidados especiais para
evitar sua deterioração pelos usuários
ou pelo simples passar do tempo

A história nos conta que houve
freqüentes encavalamentos funcionais
entre arquivos e bibliotecas situação

que propiciou um melhor conheci
mento de ambas as ferramentas per
mitindo visualizar claramente a com

plementação mútua das suas respectivas
contribuições na sustentação dos bancos
de datos que alimentam os centros de
informação enodemos

Problemas crônicos no

administração de arquivas e
bibliotecas

Entre as pequenas e incipientes bi
bliotecas individuais e as grandes bi
bliotecas que caracterizam os centros
culturais de hoje existe uma õbvia dife
rença quantitativa nas respectivas esca
las operacionais No entanto os proble
mas qualitativos isto é aqueles proble
mas diretamente ligados à adminis
tração da eficiência e eficácia de um
conjunto de livros e documentos no
contexto de seu objetiva de transmitir
informações e conhecimentas aos lei

tares continuam sendo os mesmos in

dependentemente da escala operacional
Os problemas que podem ser de

tectados em maior ou menor grau em
qualquer biblioteca são originados por
desencontros entre as expectativas so
bre os serviços de informação ofere
cidos e sua realidade objetiva Estes
desencontros recomendam

conservar adequadamente o ma
terial que melhor atenda às expecta
tivas dos usuários

determinar no acervo o ponto
de equilíbrio entre especialização e
abrangência

otimizar a distribuição dos re
cursos disponíveis entre preservação
e restauração

atender às reclamações dos usuá
rios por insatisfações causadas por

demora na execução dos levan
tamentos bibliográficos

qualidade das informações recebidas
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preço excessivo cobrado pelos
serviços recebidos

As manifestações de insatisfação de
vem ser consideradas normais sempre
que venham compensadas porexpressões
de satisfação com uma freqüência e in
tensidade equivalentes Em se tratando
de contribuições dos usuários mais dire
tamente interessados no bom andamento

dos serviços estas manïfestaações devem
ser analisadas cuidadosamente visando

detectar as causas passíveis de correção
Ë evidente que a biblioteca ligada a

um centro de informações não pode ser
considerada corno algo fechado com
pleto Ela deve ser visual izada num pro
cesso de complementação contínua
permanentemente repensando suas reali
dades seus recursos seus fatores limi

tantes e principalmente suas possibili
dades e seu potencial para melhorar a
eficiência e a eficácia dos serviços e do
material disponível para leitura

Tanto uma biblioteca como um

arquivo são organizações cujas admi
nistrações apresentam paralelamente
o objetivo de conservar registros es
tampados em livros e documentos pre
servando tanto quanto possível sua
estabilidade material Esta situação
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demanda um cuidadoso

estudo dos meios e recur

sos disponíveis para facili
tar aos leitores o livre aces

so ás coleções do acervo

sem que esta facilidade
possa ser desobrigada de
cuidados e providências
para evitar os danos cau
sados por um manuseio
descuidado Isto demanda

o estabelecimento de crité

rios para escolher as abras
a serem mantidas em espa
ços de livre acesso para
sua consulta ou em áreas
de acesso restrito aos lei

tores especialmente cre
denciados para entrar em
contato com o material

bibliográfico mais propen
so a urna desestabilização
Também demanda um

esforço para difundir o
conhecimento dos proble
mas ligados ã conservação
dos livros e documentos

entre usuários e leitores visando conse

guir sua colaboração para minimizar o
impacto negativo destes problemas Os
usuários dos acervos mantidos em

bibliotecas e arquivos devem ser tam
bém conscientizados dos problemas
relativos â distribuição dos espaços des
tinados ao armazenamento de livros

das áreas para acomodar os leitores pes
quisadores elou simples visitantes da
biblioteca e aqueles destinados a abrigar
aos administradores dos serviços oferecidos

Atividades operacionais a serem
administradas

As atividades administrativas em

bibliotecas e arquivos dizem respeito
às suas finalidades institucionais que
na maioria dos casos consistem nos

serviços informativos oferecidos com
base aos respectivos acervos isto de
mandando o suporte de diversos ser
viços auxiliares caracterizados por
um nível elevado de especialização

Os principais serviços informativos
consistem na pesquisa bibliográfica rea
lizada por encomenda permanente
periódica ou esporádica no apoio á
procura independente ou auto serviço
pelo leitor empréstimos de material

do acervo próprio ou de procedência
interinstitucional circulação controlada
de revistas obedecendo roteiros prees
tabelecidos e serviços de tradução e
reprografia de textos entre outros ser
viços diversificados

Os serviços auxiliares são os que co
mandam uma grande parte das despesas
flixaLs da operação porquanto da qualidade
destes serviços depende a manutenção
da estabilidade no equilíbrio necessário à
sobrevivência do acervo institucional

parte essencial e imprescindível dos servi
ços informativos oferecidos A capacita
ção especializada do pessoal da manu
tenção responsável pela arrumação hi
giene e limpeza do material do acervo
exige obedecer uns procedimentos
operacionais muito rigorosos nos seus
cuidados preventivos e possuir uma agu
deza de percepção que permita observar
e registrar as mínimas manifestações de
instabilidade do acervo para providen
ciar oportunamente as medidas corre
tivas mais indicadas

Ao lado dos serviços de manuten
ção material cabe mencionar a im
portante função dos serviços de manu
tenção patrimonial responsáveis pelas
providências cabíveis na instalação de
sensores em pontos estrategicamente
situados para transmitir sinais
indicando a necessidade de mobilizar

os serviços da guarda patrimonial

As tecnologias de ponta abrem
novas possibilidades

Diversas ciências e técnicas espe
cializadas vêm auxiliando os admi

nistradores dos acervos nos seus tra

balhos de prevenção e conservação
dos livros e documentos cuja inte
gridade está sob sua responsabilidade
As medidas acauteladoras neste sen

tido são muito necessárias para mini
mizar os impactos negativos decor
rentes do uso e abuso dos livros e

documentos depositados nas biblío
tecas públicas elou privadas Em li
vros ou documentos que são verda
deiras obras de arte ê lamentavelmen

te necessário com excessiva freqüên
cia concertar danos causados por uma
despreocupação generalizada dos
leitores pelas conseqüências irrever
síveis dos impactos resultantes de
comportamentos irresponsáveis
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Arquivos ajudam a trilhar caminhos da administração

Os contínuos progressos técnicos
na eletrônica e nas suas aplicações
no campo da teleinformática caracte
rizam os primeiros anos do século
que estamos terminando Eles propi
ciaram uma série de mudanças no
campo da comunicação social rela
tivamente pequenas cada uma delas
mais que em sua crescente freqüên
cia e o no caráter cumulativo dos

seus efeitos propiciaram neste cam
po modificações que no seu conjunto
superam às de qualquer das grandes
revoluções sociais que a história da
humanidade registra

Estes progressos tornaram possível
o estabelecimento de interações coor
denadas entre bibliotecas e arquivos
visando uma complementação mútua
dos respectivos acervos e recursos
assim viabilizando a maneira mais

efetiva e rápida de direcionar esforços
de várias instituições afins no encal
ço de uma especialização funcional
conjuntamente integrada num centro
de informações moderno acessível
através da infra estrutura de cada

instituição participante

Administração de bibliotecas
arquivos e centros de informação e
documentação

A administração de um centro de
informação segue basicamente os
caminhos trilhados pelos arquivos e
bibliotecas Â primeira vista o admi
nistrador gestor gerente ou curador
encontra na sua frente diversas alter

nativas para cuidar do acervo e me
lhorar os serviços a serem oferecidos
aos usuários tradicionais ou em po
tencial

A arte de ir destrinchando metodi

camente os melhores caminhos entre

as possibilidades compatíveis com os
recursos materiais financeiros e hu

manos disponíveis é denominada de
planejamento estratégico

Antigamente o planejamento es
tratégico era principalmente utilizado
para operações bélicas Mais recen
temente porém a sua metodologia
ganhou um prestigio adicional pelo
sucesso da sua aplicação nas moder
nas guerras mercadológicas Assim
os conhecimentos de uma antiga arte

bélica se transformaram numa pode
rosa ferramenta administrativa des

mitificada pela eliminação das cono
tações de segurança nacional e se
gredo de Estado Besta maneira ficou
uma atividade chie basicamente con
siste em aplicar o bom senso num
raciocínio dedutivo que leva a uma
seqüência de atividades especificas
Com base á experiência bemsucedi
da em modernos exercícios de pla
nejamento estratégico e no caso da
sua aplicação num sistema de infor
mações incluídos arquivos e biblio
tecas o planejamento estratégico po
deria considerar as seguintes etapas

Definição aclara cios objetivos
Exemplo Conservar disponível a

capacidade de atender satisfatoria
mente as solicitações de informação
tanto pela relevância do materialfor
necido como pelo seu custo

Situação presente
Exemplo Fazer o inventário e

perfis do acervo próprio e dos acer
vos acessíveis Levantar o perfil das
necessidades de informação

Situação previstadesejada
Exemplo Estimar a evolução do

perfil num horizonte de 10 anos

Fatores internos

Pontos furtes
Exemplo Quantfficar a capaci
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desde de complementar um perfil es
pecializado do acervo próprio

Pontos fracos
Exemplo Acervo próprio desa

tualizado na sua especialização
insuficientemente atrativo para atrair
consultas de outras instituições

Fatores externos

Oportunidades
Exemplo Verificaro potencial de lide

rança na integração cooperativa de in
formações esparsas visandofacilitar seu
acessopelospotencialmente interessados

Ameaças
Exemplo Rivalidades e malen

tendidos institucionais

Planejamentoeé9ko
A elaboração de uma matriz cru

Desde a sua fundação em 1967
colocar uma biblioteca espe
cializada à disposição dos seus
associados foi um objetivo prio
ritário da ABTCP Passados quase
30 anos e sob a denominação de
Centro de Informações e Docu
mentação CID a A13TCP man
tém um acervo de livros e do

cumentos especializado em infor
mações técnicas sobre as operações
industriais nas áreas de celulose

papel e produtos afins atuando
neste setor através de permutas
complementadoras ou doações
com bibliotecas pertencentes a

instituições de ensino a associações
congêneres nacionais e internacio
nais ou ainda situadas em em

presas privadasasoeiadasou não
0 CID ocupa hoje uma área de 80

m2 onde estão abrigados o acervo
os recursos materiais e humanos

0 acervo do CID é composto
por livros periódicos anais
materiais de eventos da ABTCP e

de outras instituições trabalhos

zando os fatores internos com os ex

ternos ambos previamente ordena
dos pelas suas prioridades deverá
propiciar a identificação das linhas
de ação a serem integradas num pro
grama estratégico contemplado para
um período de tempo freqüentemente
plurianual Este programa é desdo
brado em ações específicas que deter
minam o planejamento operacional
que vai demandar o estabelecimento
de cronogramas executivos com de
signação de metas e responsáveis pe
la sua consecução

Gerenciamento administrativo

As linhas de ação definidas pelo
planejamento estratégico vão deman
dar uma gestão administrativa mo
dema para cuidar do acompanhamen
to supervisão e monitoramento das
tendências evolutivas nos perfis de

avulsos folhetos e catálogos tota
lizando uns 3000 títulos Isto per
rnite levantar informações biblio
gráficas sobre assuntos específicos
para satisfazer solicitações de
técnicos das empresas do setor as
sim como dar atendimento aos pe
didos de outras bibliotecas não

especializadas 0 acervo do CID é
complementado convenientemente
pelos acervos de outras bibliotecas
do setor principalmente daquelas
que participam do Grupo de
Trabalho em Documentação do
Setor de Celulose e Papel e Afins
GT20 da ANFPC

Os pedidos ao CID são formu
lados pelo telefone 80 por carta
15 ou no próprio local Os ma
teriais mais consultados no Centro

são as publicações dos eventos or
ganizados pela própria ABTCP
cursos seminários palestras
workshops e congressos a revista
0 Papel publicada pela própria
associação e as principais revistas
internacionais do setor papeleiro

expectativas dos usuários dos servi
ços de informação da adequação das
disponibilidades financeiras para aten
der tanto os investimentos necessários

para a continuada atualização do acer
vo e do instrumental de informática

como cobrir as despesas fixas do pes
soal especializado e sustentar a capa
cidade de se manter alerta para poder
atender convenientemente evoluções
eventuais no campo da informática
que possam ser incorporadas opera
cionalmente em benefício dos usuá

rios do centro de informações
A seguir apresentamos uma des

crição resumida do Centro de Infor
mações e Documentação CID da
ABTCP caso que convida a visuali
zar a trajetória de sua evolução
histórica e seu direcionamento estra

tégico para entrar com o pé direito
no próximo milênio A

0 CID recebe anualmente umas

500 solicitações telefônicas que
demandam uns 100 levantamentos

bibliográficos com cerca de 24000
folhas reproduzidas

Os equipamentos disponíveis
para o CID são telefone fax com
putador impressora copiadora
projetor de slides retroprojetor
gravador amplificador videocas
sete e aparelho de TV Visando
agilizar seus serviços de aten
dimento aos interessados o CID já
iniciou 50 já completado o
processo da automatízação do seu
acervo utilizando um programa
desenvolvido pela Unesco e distri
buído no Brasil pelo IBICT Este
sqftware permite a recuperação de
registros a partir do seu conteúdo e
exibilos total ou parcialmente de
acordo com a conveniência do

usuário

A gestão dos serviços de infor
mação oferecidos ficam sob a
responsabilidade da coordenadora
do CID Ana Paula Marcondes A
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