ATENDIMENTO

De segunda a sexta, das 9h às 16h.
(21) 3938-1234
(21) 3938-1236

VISITE-NOS

/bibliotecadomuseunacional
@BibliotecadoMN

biblioteca@mn.ufrj.br

Av. General Herculano Gomes s/n.
Horto Botânico
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão
20941-360 - Rio de Janeiro - RJ

www.museunacional.ufrj.br/biblioteca
www.museunacional.ufrj.br/obrasraras

Especializada em Ciências
Naturais e Antropológicas

SOBRE

CONSULTAS

Pertencente ao Museu Nacional, a
Biblioteca foi criada oficialmente em 11 de
julho de 1863 por meio de decreto
assinado pelo Ministro do Império,
Marquês de Olinda, sendo especializada
em Ciências Naturais e Antropológicas.
Na formação e desenvolvimento das suas
coleções, destacam-se o recebimento das
obras compradas para uso da Comissão
Científica de Exploração e dos livros
pertencentes a membros da família
imperial.

A busca ao acervo pode ser realizada
através da Base Minerva
(www.minerva.ufrj.br)
ou nos catálogos na Setor de Referência
e Empréstimo. As consultas às Obras
Raras e In-fólios devem ser agendadas
através do email biblioteca@mn.ufrj.br.
Para realizar cadastro na biblioteca é
necessário possuir vínculo com a UFRJ.
Aos demais, é oferecida a consulta local
ou empréstimo entre bibliotecas.

SERVIÇOS
Ressalta-se ainda o intercâmbio
bibliográfico existente com instituições
nacionais e do mundo inteiro, iniciado
em 1876 com o periódico científico
“Arquivos do Museu Nacional”. Desde
2008 disponibiliza em texto completo
cópias eletrônicas de títulos da sua
coleção de obras raras e antigas na
internet.
Com acervo variado e numeroso, é
composto por monografias, periódicos,
obras raras e multimeios. É biblioteca
integrante ao Sistema de Informação e
Bibliotecas (SiBI), da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Biblioteca digital de obras raras
Catálogo online do acervo
Comutação bibliográfica
Consulta à coleção de obras raras e
in-fólios
Empréstimo domiciliar
Empréstimo entre bibliotecas
Ficha catalográfica
Nada consta
Normalização de documentos
Pesquisa bibliográfica
Portal de periódicos da Capes
Renovação online
Treinamento de usuários
Visita guiada

GOULD (1839). A monograph of the Trogonidae, or Family of Trogons,

