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1  INTRODUÇÃO 

 

A política de desenvolvimento de coleções é um instrumento 

administrativo que auxilia os responsáveis pela Biblioteca durante a tomada de 

decisões, tanto sobre as coleções já disponíveis na Biblioteca, quanto aos 

materiais recebidos como doação ou compra. 

A Biblioteca da ONU é composta principalmente por materiais 

doados tanto pela ONU quanto por outras instituições ou pessoas físicas. 

Dessa forma, após a verificação da necessidade de se ter um instrumento que 

respaldasse as decisões dos funcionários, decidiu-se pela elaboração desta 

política, pois a mesma servirá de documento base para nortear os processos 

relativos à aquisição, seleção e avaliação da coleção.  

A equipe responsável pela elaboração desta política é formada pelo 

Bibliotecário-chefe Leonel Schardong, CRB 10/1223, e a estagiária Curricular 

do Curso de Biblioteconomia, Sabrina Menezes. 

 

1.1  Organização das Nações Unidas - ONU 

 

A ONU iniciou oficialmente suas atividades no ano de 1945, a partir 

da conferência das Nações Unidas, quando foi criada uma carta, denominada 

“Carta das Nações Unidas”, que expressava o desejo dos países participantes 

de manter a paz. Atualmente, essa Organização é formada por 192 países, 

sendo que, desses, 51 são os fundadores, ou seja, os 51 países que 

ratificaram a referida carta. Além disso, a mesma está organizada em diversos 

órgãos: Assembléia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e 

Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado.  

 

1.1.1  Missão 

 

A missão da ONU baseia-se na “cooperação internacional para a 

promoção da paz e segurança”. Conforme a ONU no Brasil (2009, online):  
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A missão da ONU parte do pressuposto de que diversos problemas 
mundiais – como pobreza, desemprego, degradação ambiental, 
criminalidade, Aids, migração e tráfico de drogas – podem ser mais 
facilmente combatidos por meio de uma cooperação internacional. As 
ações para a redução da desigualdade global também podem ser 
otimizadas sob uma coordenação independente e de âmbito mundial, 
como as Nações Unidas. 

 

1.1.2  Objetivos 

 

Os objetivos estipulados pela ONU em sua Carta das Nações 

Unidas são: 

 

a) manter a paz e a segurança internacionais; 

b) desenvolver relações amistosas entre as nações; 

c) realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de 

caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais; 

d) ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução 

desses objetivos comuns. 

 

1.2  Biblioteca Depositária da ONU DL253 

 

A Biblioteca Depositária da ONU iniciou suas atividades em 1969, 

quando por iniciativa do Prof. Dr. Érico Maciel Filho, a UFRGS conseguiu a 

concessão das Nações Unidas para a criação de uma Biblioteca Depositária. 

A Biblioteca faz parte de um sistema de aproximadamente 405 

Bibliotecas distribuídas em 146 países, sendo que no Brasil o número de 

Bibliotecas Depositárias é sete, localizadas nas cidades de Brasília, 

Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Viçosa e São Paulo. 

 

1.2.1  Missão 

 

“Ser mantenedora da memória da humanidade, através da 

manutenção e divulgação da filosofia da Organização das Nações Unidas, 



 

 5 

colaborando para a paz, segurança e respeito ao meio ambiente e aos direitos 

humanos.” 

 

1.2.2  Objetivo 

 

“Divulgar materiais sobre fins, princípios e atividades das Nações 

Unidas, facilitando o acesso aos documentos e publicações da ONU a todos os 

povos.” 

 

1.2.3  Comunidade de usuários 

 

A Biblioteca da ONU DL253 atende aos seguintes públicos: 

 

a) alunos da UFRGS: são todos os alunos cujo vínculo ativo com a 

Universidade, através de cartão de identificação da Instituição, permite o 

empréstimo domiciliar; 

b) professores da UFRGS: professores substitutos ou titulares cujo vínculo 

ativo com a Universidade, através de cartão de identificação da Instituição, 

permite o empréstimo domiciliar; 

c) Externos: qualquer pessoa que tenha interesse na coleção de documentos 

publicados pela ONU, especialmente os que residam na região Sul do 

Brasil; esses usuários têm as permissões de consulta local, bem como 

empréstimo por uma hora para cópia, mediante apresentação e retenção 

documento de identidade válido em território nacional. 
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2  COLEÇÕES  DA BIBLIOTECA 

 

As coleções da Biblioteca da ONU são: 

 

a) Coleção de Referência: composta por dicionários de português, bilíngues, 

especializados e anuários da ONU; 

b) Coleção de Periódicos: composta por 347 títulos publicados pela ONU por 

Instituições Nacionais e Internacionais, que tenham passado pelos critérios 

de seleção; 

c) Coleção Suplemento: composta por informes das reuniões anuais realizadas 

pela Assembléia Geral e pelo Conselho Econômico e Social, ambos 

entidades subordinadas às Nações Unidas; 

d) Coleção de Livros: composta por livros doados principalmente pela ONU, por 

Instituições Nacionais e Internacionais, e por terceiros, que tenham seguido 

os critérios de seleção; 

e) Coleção de CDs e DVDs: composta por CDS e DVDs doados pela ONU, 

podendo ser materiais adicionais de outros documentos. 
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3  COBERTURA DE ASSUNTOS  

 

A cobertura dos assuntos da Biblioteca divide-se em área núcleo e 

periféricas. 

 

a) área núcleo: formada por materiais e publicações da ONU que tratem sobre 

1) as várias Ciências sociais, a saber: Sociologia, Estatística, Ciência 

política, Economia (nacional e internacional), Comércio internacional, 

algumas áreas do Direito, tais como o Direito Internacional público e 

privado, Direitos humanos, Direito marítimo, Direito ambiental, 

Administração, Educação; 2) Ciências ambientais (Meio ambiente), 3) 

Ciência e tecnologia, Indústria; 4) Obras de referência, a saber: dicionários 

bilíngües nos idiomas oficiais de publicações da ONU. 

b) áreas periféricas, que são as seguintes: 1) Generalidades, Informação, 

Comunicação; 2) Filosofia, Psicologia; 3) Religião, Teosofia; 4) Literatura; 5) 

Biografias, 6) Geografia e 7) História.  
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4  SELEÇÃO 

 

A seleção dos materiais da Biblioteca deverá ser feita de acordo com 

as decisões estabelecidas nesta política. Ressalta-se que serão somente 

selecionados os materiais que forem doados por pessoas físicas ou jurídicas 

externas à ONU, tais como outras instituições nacionais, internacionais e 

membros da comunidade na qual a Biblioteca está inserida. Doações da ONU 

deverão ser incorporadas ao acervo, desde que se encontrem em estado 

condizente com o critério de “aspecto físico” (subitem 4.2, alínea f). 

 

4.1  Responsável pela Seleção 

 

A responsabilidade pela seleção dos materiais será do Bibliotecário-

chefe, que deverá seguir os critérios de seleção. 

  

4.2  Critérios de Seleção 

 

Os materiais selecionados para incorporação deverão satisfazer os 

seguintes critérios: 

 

a) autoridade: publicações de instituições ou pessoas reconhecidas no Brasil e 

no exterior, principalmente aquelas que pratiquem atividades na mesma 

área que a ONU; 

b) Precisão: publicações que tenham utilizado fontes confiáveis para fornecer 

as informações; 

c) Imparcialidade: publicações que tratem de assuntos de forma imparcial, que 

não se destinem a fazer propagandas de políticos ativos, partidos políticos, 

instituições privadas, entre outras.  

d) Atualidade: as obras devem apresentar conteúdos atuais, principalmente nas 

áreas do núcleo da coleção; 
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e) Cobertura dos assuntos: as obras devem cobrir os assuntos estipulados 

como área núcleo e periférica; 

f) Aspecto físico: a obra deve estar em perfeitas condições físicas para que 

possa ser utilizada no processo de circulação. Entende-se por perfeitas 

condições, as obras que não apresentarem folhas rasgadas, rabiscadas, ou 

encadernação em processo de degenerescência. 

g) Idioma: serão aceitas obras em português e nos seis idiomas oficiais da 

ONU: inglês, francês, espanhol, árabe, russo e chinês (essas últimas três 

desde que tenham parte do texto e informações oficiais traduzidas para um 

dos idiomas com alfabeto romanizado). 

 

4.3  Seleção Negativa 

 

A seleção negativa compreende o processo de descarte de 

materiais. Serão descartados somente os materiais que não tenham sido 

doados pela ONU, e que não correspondam mais ao critério de atualidade e de 

aspecto físico constantes no subitem 4.2, alíneas “d” e “f”. 
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5  AQUISIÇÃO 

 

A aquisição de materiais, embora teoricamente compreenda 3 

modalidades, a saber permuta, compra e doação, na Biblioteca Depositária da 

ONU somente será feita por compra e doação. 

 

5.1  Compra 

 

A aquisição por compra somente será feita em casos excepcionais, 

tais como: 

 

a) aquisição de materiais da coleção de referência: Serão adquiridos 

dicionários de português, dicionários bilíngües, e especializados, quando 

houver necessidade de atualização dos já incorporados ao acervo e quando 

houver verba disponível no Sistema de Bibliotecas da UFRGS; 

b) aquisição de materiais para auxílio do Bibliotecário: Serão adquiridos 

materiais, tais como, a Classificação Decimal Universal, Tabela Cutter, 

Tesauros, entre outros, quando houver necessidade de atualização dos 

mesmos ou quando os materiais não estiverem em condições físicas para o 

uso. 

 

5.2  Doação 

 

A doação será a forma mais freqüente para aquisição de materiais. 

Deverá ser informado ao doador, em caso de pessoa física, que os materiais 

não incorporados ao acervo da biblioteca poderão ser descartados ou doados.  

 

Serão incorporados ao acervo os materiais que forem: 

 

a) doações da ONU; 

b) doações dos órgãos pertencentes ou vinculados a ONU; 
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c) doações de terceiros e que tenham passado pelos critérios de seleção 

conforme subitem 4.2 desta política. 
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6  AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A avaliação da coleção será feita anualmente e seguirá as decisões 

elencadas a seguir. Ressalta-se que após a avaliação, as obras que não 

satisfizerem os critérios serão encaminhadas para o processo de descarte. 

 

a) doações da ONU: serão avaliadas somente no que se refere às condições 

físicas, e encaminhados para restauro os materiais danificados, quando a 

Biblioteca dispuser de verbas para tal atividade; 

b) doações de entidades e pessoas físicas externas à ONU: serão avaliados 

nos quesitos de: 

- uso: através das estatísticas disponíveis pelo software Aleph; 

- aspecto físico: conforme especificado no subitem 4.2, alínea “f” desta 

política; 

- atualidade: conforme especificado no subitem 4.2, alínea “d” desta política. 
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7  AVALIAÇÃO DA POLÍTICA 

 

A presente política deverá ser avaliada de 3 em 3 anos, para 

verificação da adequação dos assuntos referentes à área núcleo e às 

periféricas. 
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