


A FUNDAÇÃO PEDRO CALMON - FPC 

Vinculada a Secretaria de Cultura do Estado - 

SECULT, a FPC é responsável pelo recolhimento, 

organização, preservação e divulgação de acervos 

documentais de arquivos públicos e privados, bem 

como políticas públicas para biblioteca, livro e 

leitura. 



SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

É formado por nove bibliotecas: 

• Biblioteca Infantil Monteiro Lobato 

• Biblioteca de Extensão 

• Biblioteca Pública do Estado da Bahia 

• Biblioteca Pública Thales de Azevedo 

• Biblioteca Pública Juracy Magalhães Júnior – Rio 

Vermelho 

• Biblioteca Pública Juracy Magalhães Júnior – Itaparica 

• Casa de Cultura Afrânio Peixoto 

• Biblioteca Anísio Teixeira 

• Biblioteca Virtual 2 de Julho 



BIBLIOTECA VIRTUAL 2 DE JULHO 

Lançada em 12/12/2011, é uma biblioteca 
especializada na História da Bahia, que 
disponibiliza os links de referências disponíveis na 
Web sobre o tema, bem como, compartilha para 
downloads documentos que encontram-se em 
domínio público, ou tiveram autorização dos 
responsáveis para publicação. 



OBJETIVOS 

Geral: 
• Assegurar o amplo acesso às fontes de informações sobre a 

História da Bahia. 

Específicos: 
• Coletar, selecionar, analisar, armazenar e disponibilizar as 

informações relevantes sobre a História da Bahia disponíveis na 

Web;  

• Digitalizar e disponibilizar documentos de domínio público 

existentes nas Bibliotecas Públicas Estaduais, Centro de Memória e 

no Arquivo Público do Estado;  

• Preservar o acervo original das Bibliotecas, Centro de Memória e do 

Arquivo Público referente ao tema;  

• Fornecer um veículo para a investigação, estudo, discussão e troca 

de informações sobre a História da Bahia. 



• A gestão do portal é o “Joomla!”, software livre. 

 

• Para gerenciamento do acervo (livros, teses, 

dissertações, multimeios, periódicos etc.), 

utilizamos o software livre DSpace, que 

possibilita a criação e a preservação dos 

repositórios digitais.   

 

FERRAMENTAS 



A armazenagem é um ponto crucial para a segurança e a 

preservação de uma Biblioteca Virtual. A hospedagem da 

BV no servidor da Companhia de Processamento de 

Dados do Estado da Bahia – PRODEB, deve-se ao fato 

das condições de: 

• Infraestrutura – climatização, energia, comunicação e 

monitoramento; 

• Segurança contra riscos físicos – incêndio, vazamento, 

roubo ou sabotagem; 

• Manutenção preventiva, corretiva e de renovação de 

hardware ou software por profissionais especializados e 

treinados.  

 

HOSPEDAGEM 



ESTATÍSTICA 

Visualizações Visitas Outros Países 

146.837  72.364  3.048  

Ranking Estado  Países 

1 Bahia Estados Unidos 

2 São Paulo Portugal 

3 Rio de Janeiro Argentina 



OUTRAS AÇÕES 

• Seminários 

• Aulas temáticas (2 de 

Julho, 7 de setembro, 

etc) 

• Exposições Virtuais 

• Edições especiais 

• Totens da BV 



Estantes Virtuais 

 



Exposições Virtuais 



Campanha 

• A BV 2 de Julho 

busca estimular 

que trabalhos 

sobre a história da 

Bahia sejam 

disponibilizados 

em seu acervo. 



• Equipe:  

 
Ana Maria Amorim 

Cíntia  Souza 

Gabriela  B. Harrison 

Lucas Borges dos Santos 

Luiza Inah de Almeida Vidal 

 

• Acesse: 

www.bv2dejulho.ba.gov.br 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL 2 DE JULHO 

http://www.bv2dejulho.ba.gov.br/



