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A Biblioteca Depositária (BD) do IBRAM
O Boletim Bibliográfico do
Cenedom é destinado à
difusão regular das
publicações sobre
museologia e o campo
museal, que compõem a
biblioteca do Cenedom.

Biblioteca Depositária (BD)

O Cenedom abriga em seu espaço a Biblioteca Depositária do IBRAM
(BD), onde são preservadas e divulgadas todas as publicações oficiais de
autoria, co-autoria, em colaboração ou editadas pelo IBRAM. O acervo
compreende livros, folhetos, revistas, catálogos, jornais, mapas,
reimpressões, edições fac-símiles e outros documentos registrados em
qualquer suporte físico, inclusive meio eletrônico.
De acordo com a Portaria IBRAM n° 196, de 22 de junho de 2011, que
instituiu a Biblioteca Depositária, cabe aos órgãos, setores e museus que
integram o IBRAM, na qualidade de autores, editores ou produtores,
remeter ao Cenedom 02 (dois) exemplares das publicações realizadas,
sendo destinado um para a Biblioteca Depositária (BD) e outro ao acervo
geral.

Destaques
Museu da República
Instituto Cultural Safra
São Paulo: Banco Safra, 2011.

O Instituto Cultural Safra doou ao Cenedom a série Museus
Brasileiros. A série é um conjunto de publicações sobre os museus
brasileiros, editada pelo instituto com o apoio da lei Rouanet, que teve sua
primeira edição em 1983. Entre os museus do IBRAM, foram publicados os
livros do Museu Nacional de Belas Artes (1985), Museu Histórico Nacional
(1989), Museu Lasar Segall (1991), Museu Imperial (1992), Museu da
Inconfidência (1995) e os Museus Castro Maya (1996).
O Museu da República é o tema do 30° volume da série, lançado em
2011. O livro apresenta o Museu da República por meio de imagens de seu
acervo e do palácio que o abriga, sede da Presidência da República entre
1897 e 1960, além de uma análise da conjuntura político-econômica da

época.

Conheça +
Revista Amigos de los Museos
La Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM)

A Federação Espanhola de Amigos dos Museus (FEAM) é uma
instituição sem fins lucrativos criada em 1983. Surgiu a partir do desejo dos
membros dos Amigos dos Museus da Catalunha e da Fundação dos Amigos
do Museu do Prado em instituir uma representação nacional das
associações de amigos de museus, requisito necessário para uma
representação na Federação Mundial de Amigos de Museus.
A revista Amigos de los Museos é uma publicação digital de
conteúdo cultural com entrevistas, artigos de opinião e notícias dos Amigos
de Museus. Nesta última edição, há uma matéria sobre o encontro dos
Amigos de todo mundo em São Paulo, Brasil.
Para ler a última edição e todas as edições anteriores, basta acessar o link abaixo:
http://feam.es/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64

INFORMAÇÕES

Endereço:
SBN Q. 2 Lt. 08, Bl. “N” - Ed. CNC III – 1º Subsolo
O acesso ao material
bibliográfico está disponível (61) 3521 – 4201 email: cenedom@museus.gov.br
apenas para consulta local.
Dúvidas ou sugestões, envie
um email para
cenedom@museus.gov.br.

Horário de Funcionamento:
Segunda: das 13:00 às 18:00
De terça a sexta: das 10:00 às 18:00

