
Horário
Biblioteca 

2ª — 6ª feira 9h —19h 

Sábado 9h —13h

Fonoteca 

2ª, 5ª feira 15h —18h 

3ª, 5ª, 6ª feira 10h —12h

Acervo de filmes  

2ª feira 15h —18h 

3ª— 6ª feira 10h —12h

Mapoteca 

2ª feira 13h —17h 

3ª— 6ª feira 10h —13h

Coleção de cartazes  

2ª feira 13h —17h 

3ª— 6ª feira 10h —13h

Arquivo de recortes  
de jornais  

2ª feira 13h —17h 

3ª — 6ª feira 10h —13h

Espólios  

Com hora marcada

Arquivo fotográfico  

Com hora marcada

A biblioteca do IAI
O Instituto Ibero-Americano (IAI) é uma instituição de orienta- 

ção interdisciplinar voltada para o intercâmbio científico e 

cultural com a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal. 

O Instituto abriga um arquivo de conhecimento cujo principal  

destaque é a maior biblioteca europeia especializada no es-

paço cultural ibero-americano. Além disso, o IAI é um lugar de 

produção científica, transmissão de conhecimento e tradução 

cultural. Esta combinação sui generis de centro de informação, 

centro de pesquisa e centro cultural transforma o IAI em uma 

plataforma para a cooperação e um catalisador de diálogos 

inter e transculturais.

A biblioteca do IAI é fomentada pela Fundação Alemã de 

Pesquisa Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 

com a finalidade de gerar e oferecer fontes de informação  

sobre a Ibero-América, e recebe apoio financeiro, especial- 

mente para a aquisição de materiais relativos ao direito, a 

diários, documentos governamentais, Latino-Studies, bem como 

para diversos projetos de intercâmbio com bibliotecas ibero-

-americanas.
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Catálogo da Biblioteca  

www.iaicat.de  

 

Informação 

Tel.: +49 (0)30 266 45-2210 

Fax: +49 (0)30 266 35-1550 

Email: info@iai.spk-berlin.de  

 

Instituto Ibero-Americano 

Potsdamer Strasse 37 

10785 Berlim, Alemanha

Tel.: +49 (0)30 266 45-1500

www.iai.spk-berlin.de

O IAI abriga um arquivo  
de conhecimento cujo prin- 
cipal destaque é a maior
biblioteca europeia especia-
lizada no espaço cultural 
ibero-americano. 

 O Instituto  
Ibero-Americano  
Biblioteca 



Biblioteca virtual  
especializada Cibera
Cibera (www.cibera.de) é um portal científico que, por meio 

de uma interface comum, dá acesso a uma variedade de  

catálogos bibliotecários, bibliografias e bancos de dados,  

assim como a elementos de comunicação científica como  

blog, tutorial e banco de dados sobre projetos de pesquisa  

e pesquisadores. A biblioteca virtual especializada é uma 

oferta de serviços do IAI e da Biblioteca Estatal e Universitá-

ria de Hamburgo. 

 

Biblioteca digital
A oferta digital do IAI compreende e-books, revistas eletrô- 

nicas e textos integrais para todos usuários cadastrados. Os  

acervos únicos do IAI, sobretudo, as coleções históricas e 

gráficas estão sendo passo a passo digitalizados e disponibi-

lizados. O acesso é realizado pelo catálogo da biblioteca 

www.iaicat.de.

Além disso, resultados de pesquisas científicas são apresenta-

dos em portais temáticos.

Acervos
Como maior biblioteca na Europa especializada em América 

Latina, Caribe, Espanha e Portugal, a biblioteca e as coleções 

especiais do IAI oferecem a você mais de 1,4 milhão de livros, 

revistas, jornais, documentos eletrônicos, mapas, cartazes, músi- 

cas, fotografias, filmes, espólios e outros diversos materiais. As 

áreas abrangem desde teoria literária e estudos culturais, artes, 

ciências humanas e sociais, economia e direito, até geografia, 

agronomia e ecologia. O IAI adquire materiais de todos os  

países e em todas as línguas. O foco dos acervos está nas obras 

em espanhol, português, inglês, francês e alemão. 

 

Serviços
 

As modernas salas de leitura da biblioteca oferecem possibili- 

dades de trabalho para 75 leitores. Os usuários têm acesso  

à redes locais sem fios (WLAN) e às tomadas para o notebook. 

Além disso, há vários lugares para pesquisa no catálogo on-line, 

como também diversos escâneres e copiadoras para livros, 

revistas e microfilmes.

A equipe competente e multilingüe da informação apoia os usuá- 

rios em suas pesquisas. Para grupos, o IAI oferece visitas guia- 

das na biblioteca e treinamento na utilização do banco de dados 

com hora marcada. 

Os acervos da biblioteca podem ser utilizados no local ou em-

prestados. Eles se encontram integralmente no catálogo on-line 

(www.iaicat.de) e podem ser solicitados através de empréstimo 

interbibliotecário nacional e internacional. O IAI é associado 

ao serviço de envio de documentos, SUBITO. De acordo com o 

direito de autor, também é oferecida digitalização on-demand.


