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Objetivo Geral
O principal objetivo do projeto é informatizar o acervo documental da Biblioteca do
Instituto histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão-PE buscando promover o
acesso a informação por parte de pesquisadores, historiadores e estudantes.
Objetivos Específicos
 Reorganização e possível reestruturação do acervo bibliográfico do instituto;
 Realização de inventário geral do acervo;


atualização dos dados registrados catálogo manual;

 Nova sinalização dos materiais no acervo facilitando a sua localização
 Execução de procedimentos de conservação preventiva das obras desgastadas pelo
tempo e manuseio.

Resumo
As bibliotecas desempenham um papel fundamental no processo de socialização do
conhecimento. Dentre as suas atribuições a seleção, organização, tratamento,
recuperação, disseminação e preservação da informação são essenciais para construir e
salvaguardar a memória institucional.
Os crescentes avanços da ciência e tecnologia,

que facilitaram a comunicação à longa distância, tornaram a troca imediata de
informação uma atividade corriqueira. Diante disso, a sociedade, de modo geral, tem
empreendido uma intensa busca por informações de forma cada vez mais rápida, por
outro lado a própria sociedade cria e disponibiliza mais informação em diversos formatos
e ambientes. E essa urgência em alcançar dados específicos exige das fontes de pesquisa
uma maior organização, controle e eficiência na recuperação na informação certa no
menor tempo possível.
Em observância a essas novas demandas, o uso de um software
de automação de acervos ganha crescente importância, visto que possibilita maior
agilidade e controle sobre a circulação de materiais, bem como a organização e
recuperação da informação. Portanto, a ação aqui proposta tem como principal objetivo
desenvolver uma parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo
Antão (IHGVSA) visando informatizar o seu acervo histórico. Em contrapartida espera-se
contribuir para que a biblioteca cumpra a sua missão, disponibilizando com maior
eficiência a informação aos seus usuários.

