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Os gestores das bibliotecas, no atual contexto tecnológico, têm apresentado um grande interesse 
em torno das bibliotecas digitais de materiais raros e antigos. Questões de preservação, 
disseminação e pesquisa são fatores que permeiam a existência de bibliotecas físicas e a 
implantação de bibliotecas digitais. Nesse aspecto o processo de digitalização das obras raras 
trabalha com a preservação e disseminação desse material, com o argumento de que o processo 
beneficiará a durabilidade dos livros, possibilitando o acesso ao conteúdo, sem a necessidade de 
manusear o original. Outro argumento favorável à digitalização de obras raras é o fato de ser um 
facilitador ao acesso e conhecimento dos livros, colocando-os disponíveis à consulta remota e ao 
alcance de pesquisadores on-line. Dessa forma, a publicação dessas obras em formato digital 
auxilia na preservação dos originais e amplia a disponibilidade de acesso. Esta pesquisa pretende 
criar um modelo metodológico para digitalização de acervos raros e históricos, baseado em 
análises de documentos e bibliografias referentes ao tema e estudo de caso da digitalização e 
disponibilização on-line, da Coleção Brasiliana da UFMG, contribuindo assim para criação de uma 
biblioteca digital desse tipo especial de acervos e facilitando o acesso on-line de informação para 
usuários/pesquisadores desse acervo especial e histórico. Os livros antigos e raros estão sendo 
disponibilizados em algumas instituições pelo Brasil e pelo mundo em plataformas digitais. Esses 
acervos de relevância histórica, e de alto valor cultural, são procurados por pesquisadores de 
vários lugares do mundo. O aceso on-line contribui, então, para pesquisa e enriquecimento cultural 
de uma sociedade em geral. Foi realizada busca bibliográfica sobre conceitos que envolvem 
bibliotecas digitais; livros raros; e sobre a digitalização de obras raras. Esta pesquisa se classifica 
como pesquisa de abordagem qualitativa com processo investigativo. 
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