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▪ O IBICT constroi sua história como um vetor de democratização do acesso à 

informação 

▪ Enfrentou dificuldades e perdeu sua condição de instituição referência no 

controle bibliográfico nacional, pela descentralização das bibliografias por área

de atuação

▪ O IBICT resistiu a ameaças de extinção e a um longo período de interinidade

▪ Mais uma vez se alinhou a seu tempo e deu início ao movimento de acesso 

aberto à informação colocando-a como instrumento de libertação, conhecimento 

e desenvolvimento

IBICT: uma história de vanguarda e inovação
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A vanguarda  é uma marca do IBICT. 

Na sua gênese está a informação. 

A informação é a essência do conhecimento.

O conhecimento é a fonte da inovação.
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Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas
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O Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas 

(CCN) foi criado em 1954 e consiste em um catálogo 

público que reúne as informações sobre as publicações 

seriadas, nacionais e internacionais, existentes nas 

bibliotecas brasileiras 

610
Bibliotecas 
registradas

Títulos de publicações 
seriadas

60.950

Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas
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Rede Bibliodata
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Rede Bibliodata

A Rede Bibliodata, criada em 1942, consiste em uma rede de 

Bibliotecas brasileiras com a finalidade de promover o 

compartilhamento de registros bibliográficos e a 

disseminação dos acervos. Desde 2009, a Rede Bibliodata

está sob a coordenação do IBICT

Mais de 3 
milhões

de registros



8

Centro Brasileiro do ISSN
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Centro Brasileiro do ISSN

O ISSN (International Standard Serial Number) é o

código internacional utilizado para individualizar o

título de um recurso seriado.

O Centro Brasileiro do 
ISSN é destaque com 
uma média de 2.300 
atribuições por ano
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Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações -

BDTD

Mais de 493.000 teses e dissertações 
brasileiras em acesso aberto

117 instituições coletadas

bdtd.ibict.br
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Revistas Científicas Brasileiras
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Revistas Científicas Brasileiras

Mais de 2.000 revistas 
científicas brasileiras em acesso 

aberto
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Portal Brasileiro de Publicações 

Científicas em Acesso Aberto - oasisbr
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Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso 

Aberto - oasisbr

oasisbr.ibict.br
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Portal oasisbr

Fontes 
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Portal oasisbr  

Fontes

oasisbr

BDTD
REPOSITÓRIOS 
INSTITUCIONAIS

REVISTAS 
CIENTÍFICAS

Total de Documentos: + 1.800.000
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Portal oasisbr  

Alcance Nacional
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Portal oasisbr  

Alcance Nacional

Fontes de coletas

Repositórios Institucionais

Teses e Dissertações

Revistas Científicas



O IBICT nasce sob a égide da vanguarda 
porque na sua gênese está a Informação. 

Informação é a essência do conhecimento e o 
conhecimento é a fonte da Inovação.
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