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Escritório da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos

A Missão da Biblioteca
do Congresso dos Estados Unidos

James H. Billington, Presidente
Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos

A missão da biblioteca é de disponibilizar
seus recursos para o Congresso e o público

americano em geral, manter e preservar
um acervo universal de conhecimento
e criatividade para futuras gerações.

• Mayotte

• Moçambique

• Namíbia

• Quênia

• Reunião

• Rwanda

• Senegal

• Seychelles

• Somália

• Swazilandia

• Tanzânia

• Uganda 

• Zambia

• Zimbabwe

• Angola

• Botswana

• Burundi

• Camarões

• Comoros

• Congo (R.D.)

• Djibouti

• Eritrea

• Etiópia

• Gabão

• Gana

• Lesoto

• Madagascar

• Malawi

• Mauritius

NAIROBI • QUÊNIA



Informações GeraisPrograma de Aquisição

Cooperativa
O Escritório da Biblioteca do Congresso em 

Nairobi, Quênia, é um dos seis escritórios no 

exterior administrados pela Divisão de Aquisição 

Africana/Asiática de Operações no Exterior da 

Biblioteca do Congresso. Esses escritórios  

adquirem, catalogam, preservam e distribuem 

materiais de pesquisa de países de difícil 

aquisição pelos métodos convencionais.  

O escritório em Nairobi coleta materiais de 29 

países africanos sub-sahara. O objetivo do 

escritório é enriquecer as coleções de pesquisa 

da Biblioteca do Congresso com o que há de 

melhor da produção bibliográfica desses países.  

Foi inaugurado em 1966 como um escritório do 

Programa Nacional de Catalogação e Aquisição 

para suprir a Biblioteca de Congresso com 

publicações africanas. Aos poucos o numero de 

países foi aumentando até o atual 29.

O Programa de Aquisição Cooperativa foi

iniciado em 1990.

As publicações adquiridas incluem livros, jornais, 

revistas, folhetos, CDs, mapas, cartazes e 

partituras musicais. Muitas publicações são 

compradas, mas quase a metade do total 

adquirido pelo escritório é proveniente de

doações de 2.000 instituições africanas.

Em 1992, a Biblioteca do Congresso estabeleceu

o Programa de Aquisição Cooperativa no Escritório  

de Nairobi com a finalidade de adquirir livros e 

periódicos africanos para bibliotecas participantes. 

Esse serviço oferece assinaturas de cerca de 300 

títulos de periódicos  revistas acadêmicas, jornais

e revistas nas áreas de ciência política, ciências 

sociais, língüistica, literatura, administração, 

educação, ciência, história, cultura e direito.  

Os livros e periódicos oferecidos nesse programa 

são cuidadosamente selecionados, destacando-se 

pelo seu valor para pesquisa, disponibilidade 

comercial, confiabilidade e periodicidade.

Em 1997, o Escritório passou a oferecer seleções 

de matérias sobre diretos humanos, estatísticas e 

direito por um preço fixo. Para maiores 

informações consulte o site:  

http://www.loc.gov/acq/ovop/nairobi

O Escritório de Nairobi tem se empenhado 

em indexar periódicos impressos por 

diversas universidades, organizações 

governamentais e ONG's para fins de tornar 

mais acessível esta literatura importante.

Esse índice torna acessível um conjunto de 

materiais de pesquisa primárias, muitos não 

comercializados e de difícil aquisição, 

fundamentais para o estudo do continente.

Geograficamente, todas as regiões da África 

estão representadas nesse índice.  
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Revistas Africanas
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