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Em março de 2013 foi inaugurada com o 
nome de Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin (BBM) em um edifício construído 
especialmente para abrigar sua coleção na 
Cidade Universitária, Campus da capital da 
USP de São Paulo.

BBMUSP



• 60 mil Volumes:
• obras da literatura brasileira;
•  relatos de viagens;
•  manuscritos históricos e literários 

(originais e provas tipográficas);
•  periódicos;
•  livros científicos e didáticos;
•  iconografias (estampas e álbuns 

ilustrados);
• livros de artistas entre outros;
• livros da Impressão Régia no Brasil, que 

pertencia ao ilustre bibliotecário, 
bibliófilo, professor e pesquisador Rubens 
Borba de Moraes, que foi doado ao casal 
Guita e José Mindlin desde a sua morte.

BBMUSP



Um pouco da História:

A coleção foi formada ao longo de mais de 
80 anos pelo bibliófilo José Mindlin que doou 
seu acervo à Universidade de São Paulo 
(USP) em 2006. 

Biblioteca no Brooklin



O que atraia o bibliófilo Mindlin, além do texto 
eram a ilustração, a tipografia, a diagramação, as 
dedicatórias, as encadernações, as edições com 
variantes, e a raridade. Além disso, os autógrafos, 
os manuscritos literários, os documentos 
históricos e cartas. Enfim tudo que se relacionava 
com os livros e seus autores 

Biblioteca no Brooklin



Quatro grandes vertentes (Classes, Assuntos): 
• a primeira, sobre assuntos brasileiros que 

inclui literatura (prosa e poesia), história, 
relatos de viagens, crítica literária e ensaios 
em geral, filologia, obras de missionários, 
almanaques, revistas e em menor escala 
medicina, história natural, botânica e 
zoologia; 

• a segunda sobre literatura geral; 
• a terceira livros sobre arte; e 
• a quarta os livros como objetos (obras) de 

arte e pela tipografia, diagramação, 
ilustração, encadernação etc. 

Biblioteca no Brooklin



Contexto:

• A BBM é um órgão da PRCEU-USP, entidade 
acadêmica e Centro Interdisciplinar de 
[informação e] Documentação;

• Voltada para a Pesquisa, o Ensino e a Extensão;

• Possui um acervo patrimonial de grande valor 
histórico-cultural;

• sobre o Brasil (Brasiliana/Brasiliense).
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Contexto:

Constituição de 1988:

• Artigo 23º, inciso III: é de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios “proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural [...]”;

• Artigo 207º: As Universidades [...], 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.
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Staden, Hans. Warhaftig Historia und beschreibung eyner 
Landtschafft ... Marpurg, Andress Kolben, Fastnacht, 1557.













































GARCIA, Rodrigo Moreira. Desenvolvimento da nova Biblioteca Digital 
da Biblioteca Brasiliana USP: Relato de Experiência. PragMATIZES - 
Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura, n. 16, p. 111-126, 
3 jun. 2019. https://doi.org/10.22409/pragmatizes.v0i16.27527 

https://wiki.bbm.usp.br 
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Servidor STORAGE

BackUp em fitas LTO5:

● 1 vez/Semana 
BackUP 
incremental;

● 1 vez/mês BackUP 
diferencial

Os dados armazenados em Fitas 
LTO5 não sã̃o compactados, porém 
existe uma compactação 
automática realizada pelos 
gravadores de fita LTO 



Todos os BackUPs em Fitas 
LTO5 são realizados 
automaticamente pelo 

Software BAREOS (fork do 
Bacula)

Bareos (Backup Archiving 
Recovery Open Sourced) é uma 
solução de backup de código 
aberto entre redes (licenciada 
sob AGPLv3) que preserva, 
arquiva e recupera dados de 
todos os principais sistemas 
operacionais. A solução de 
backup cliente-servidor 
consiste em vários componentes 
que se comunicam entre si com 
segurança pela rede
https://www.bareos.com 

https://www.bacula.org 

Sistema de BackUP Open 
Source com formato de 

armazenamento bem 
conhecido e documentado.

https://www.bareos.com/
https://www.bacula.org/


● 1 vez a cada 6 meses é feito um 
BACKUP (não automático, por 
enquanto) completo em um STORAGE 
do STI;

● Os dados armazenados no Storage 
do STI/USP não são compactados. 
São armazenados em pacotes 
criados pelo software BAREOS, que 
utiliza um formato aberto e bem 
documentado;

● São também armazenados BACKUPS do 
próprio banco de dados do BAREUS, 
para recuperação em caso de perda 
do sistema de BACKUP.
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