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O evento IFLA Satelitte Meeting 2017 Digital Humanities. Opportunities 

and Risks. Connecting Libraries and Research realizado em Berlim de 15 a 

17/08/2017 organizado pelo IFLA Academic and Research Libraries Section, a 

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European 

Research Libraries (LIBER), o Digital Research Infrastructure for the Arts and 

Humanities in Europe (DARIAH-EU), o German Initiative of Network Information 

(DINI), em cooperação com a Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities (BBAW) e a Biblioteca da Humboldt-University de Berlim. 

Na primeira sessão o tema abordado pelos trabalhos abrangeu o 

potencial de pesquisa de artes e humanidades baseadas em computador e 

dados, sendo apresentados alguns exemplos de projetos concretos que 

demonstram claramente o que pode ser alcançado, como o projeto Corpus da 

Biblioteca Nacional da França que gerencia as coleções digitais da instituição 

com mais de 4 milhões de itens digitalizados e a geração de mais de 20 

milhões de metadados que constituem os pontos de acesso para 

pesquisadores do mundo todo. 

Na segunda sessão, onde apresentamos o trabalho ARQUIGRAFIA 

digital images in a Web collaborative environment foi tratada a questão das 

tarefas e o papel que as bibliotecas, os museus e os arquivos, devem 

desempenhar para a integração entre o pesquisador, o público interessado e 

suas coleções, onde os pré-requisitos são serviços que apresentam materiais 

digitalizados, submetidos a uma curadoria digital e acessíveis por meio de 

ambientes colaborativos web. Um dos trabalhos de destaque foi a iniciativa das 

bibliotecas do Museu de Arte Moderna (MOMA), do Brooklin Museum e da 

Frick Collection, ao criarem o New York Art Resources Consortium (NYARC) 

que tem por objetivo arquivar os recursos de Arte que hoje já nascem digitais, 

como os catálogos de leilões; os sites de artistas e galerias entre outros. 

Na terceira sessão o foco das apresentações foram as Humanidades 

Digitais e a ciência cidadã, ou seja, como os arquivos, as bibliotecas e os 

museus podem otimizar suas coleções digitais também em benefício do público 



através do uso que deles fazem os acadêmicos. Nessa sessão destacamos o 

trabalho da ETH Library de Zurich sobre as parcerias de pesquisa e a 

participação dos usuários na constituição de plataformas online colaborativas 

que contam com voluntários para complementar as informações sobre o 

conteúdo disponibilizado digitalmente.  

No encerramento do evento, que reuniu cerca de 100 participantes, 

profissionais e pesquisadores responsáveis pela preservação, organização e 

disponibilização para acesso dos acervos e coleções das mais importantes 

bibliotecas, arquivos e museus públicos e privados do mundo, foram realizadas 

discussões sobre a organização e a política para o desenvolvimento das 

Humanidades Digitais nas bibliotecas, arquivos e museus; a formação dos 

profissionais e sua capacitação para a atuação na constituição e 

disponibilização das coleções digitais, atividades e serviços que devem ser 

previstos nessas instituições para aproximá-las dos pesquisadores na busca de 

objetivos em comum no uso dos recursos que vem sendo criados. 

Como um dos resultados mais importantes da reunião do satélite, os 

participantes estão convencidos, que a biblioteca deve ser vista como a 

infraestrutura das Humanidades Digitais e que devem ser estabelecidos 

princípios de uma estratégia comum para melhorar a cooperação entre os 

estudiosos e instituições de patrimônio cultural em relação aos projetos de 

humanidades digitais 

As apresentações estão disponíveis no endereço 

https://www.ifla.org/node/11268 e os textos completos, serão publicados no 

Repositório Francês "Hyper Artigos em Ligne "(HAL): https://hal.archives-

ouvertes.fr 
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