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O título desse artigo reúne intencionalmente uma espécie 
de pot-pourri de expressões que, nos últimos anos, quase 
certamente são ouvidas quando se fala em bibliotecas. A 
noção de hibridismo, surgida no final dos anos 1990, era 

então ligada à irrupção das “tecnologias de informação e de comunica-
ção” (tic) no mundo educativo e científico. Ainda que hoje ela tenha 
perdido sua abordagem inovadora, tamanha a invasão desses mesmos 
tic na vida cotidiana1, ela permanece, todavia, válida para designar 
uma evolução doravante irreversível das bibliotecas, que conservam seu 
papel de depositárias do patrimônio escrito, mas que devem endossar 
muitos outros papéis, quando se trata da diversificação de fontes de in-
formação. A função de mediação das bibliotecas se torna sempre mais 
complexa: assim, a “biblioteca híbrida” designa a organização do acesso 
a uma ampla gama de recursos e serviços, independentemente de sua 
localização, do formato e de seu suporte físico. Porém, ela não elimina, 
como se poderia pensar, a problemática do futuro dos edifícios físicos, 
os quais aparecem, nos últimos anos, abalados por um hibridismo de 
novo gênero, com o conceito, também muito invasivo, de “biblioteca 
como terceiro lugar”2 e as novas adaptações que ele pressupõe (forte 
ancoragem física, utilidade social reconhecida e nova abordagem cultu-
ral). Essas adaptações, que parecem complementares às do hibridismo 

1. Para um bom referencial histórico sobre a evolução da percepção de hibridismo em 
bibliotecas, consultaremos com proveito os sites de l’enssib (www.enssib.fr) ou da Asso-
ciação dos Bibliotecários da França (www.abf.asso.fr).
2. Para um bom resumo da noção de “biblioteca terceiro lugar”, vide Mathilde Servet, 
“Les Bibliothèque Troisième Lieu”, Bulletin des Bibliothèques de France, n. 4, 2010. 
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digital, são baseadas na deslocalização e no 
virtual, e fazem da biblioteca de hoje um 
lugar na interseção de todos os caminhos, 
representando, assim, um desafio diário aos 
bibliotecários. Com efeito, a adequação à 
noção de “terceiro lugar” supõe uma revi-
ravolta nas relações entre bibliotecários e 
usuários, os primeiros sendo convocados a 
considerar as expectativas dos últimos, e, 
portanto, a diversificar os serviços e ativida-
des propostos pela biblioteca, para além de 
suas atribuições clássicas – que permane-
cem, no entanto.

Os aspectos que caracterizam sobretudo 
o “terceiro lugar” (como, aliás, os que ca-
racterizam o hibridismo, ou seu atual repre-
sentante, o “FabLab”) estão, inicialmente, 
longe de uma problemática museal: enfati-
zam-se mais as virtudes do funcionamento 
participativo e o caráter informal de uma 
adaptação que evolui com as demandas e os 
hábitos dos usuários (o famoso “venha como 
você é”). Porém, há um ponto comum entre 
esses últimos dois aspectos: podemos resu-
mi-lo através da noção de “mediação”, cada 
vez mais presente no universo dos museus3. 
As bibliotecas (e, em especial, os grandes 
estabelecimentos patrimoniais) estão bem 
na interseção dos caminhos dessa noção de 
mediação, e mais de uma característica do 
“híbrido”, do “FabLab” e do “terceiro lugar”, 
em especial as que enumeramos acima, pode 
ser aplicada às novas missões “museais”, que 
os tutores, assim como seu público, desejam 
atribuir progressivamente aos grandes esta-
belecimentos patrimoniais.

3. Atualmente, são raros os museus que não oferecem 
os chamados serviços de mediação em seus serviços 
básicos, ações ditas de mediação. Um exemplo en-
tre tantos outros: <http://www.louvre.fr/formations/
animation-et-mediation-au-musee-du-louvre>, ou o 
“pôle de médiation” publicado no organograma dos 
museus da cidade de Strasbourg (http://www.musees.
strasbourg.eu/index.php?page=actions-edu-contacts). 

A Biblioteca Nacional e Universitária de 
Strasbourg nos parece emblemática (junta-
mente a outras, sem dúvida, como veremos 
adiante) desta situação da “interseção dos 
caminhos”. Estabelecimento patrimonial 
de primeira ordem (é a segunda bibliote-
ca francesa em termos de importância das 
coleções), tendo recentemente se bene-
ficiado com uma renovação completa de 
seus espaços interiores4, ela oscila doravante 
entre lugar de estudo, de conservação, de 
visita turística e de mediação cultural: outra 
forma de hibridismo tão complexa quanto 
a primeira. 

¶ A Biblioteca Vista Também como 
Museu: Primeiras Experiências

A dimensão museal não era fato desco-
nhecido na época dos primeiros anos da 
Kaiserliche Universitäts- und Landesbiblio-
thek zu Strassburg (kulb), a predecessora 
da bnu, na era alemã da Alsácia. Com efei-
to, a biblioteca reconstituída após a des-
truição das coleções históricas da cidade 
de Strasbourg, durante a guerra de 18705, 
não era somente o instrumento científico 
do qual se deveria beneficiar a nova uni-
versidade alemã de Strasbourg; era tam-
bém um instrumento de prestígio político 
destinado a mostrar, perante a França, que 
o Reich alemão era capaz de reparar (se 
não de substituir) as destruições da guerra 
– de tal maneira que o aprimoramento de 
coleções excepcionais também foi visto à 

4. Sobre a renovação da bnu situada no contexto da 
história do estabelecimento, vide Pierre Louis, “Lu-
mière et Perspectives: La bnu Nouvelle, du Projet à 
l’Inauguration”, Bulletin des Bibliothèques de France, 
n. 4, 2015 (disponível para consulta online, no entanto, 
sem imagens, em <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-
2015-04-0078-006>).
5. Sobre a história da bnu, vide Métamorphoses: Un 
Bâtiment, des Collections, ou ainda Bibliothèques 
Strasbourg Origines xxie Siècle. 
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época, como um modo de compensar as 
perdas patrimoniais de 18706.

Ademais, entre 1871 e 1914, as aquisições 
da kulb foram muito além da mera “docu-
mentação”, no sentido clássico do termo, 
e são vistas, ao menos por suas partes mais 
preciosas, como um anexo do “museu uni-
versitário” que se cria no seio da Reichsuni-

6. Sobretudo em relação à coleção de egiptologia. 
Vide Frédéric Colin, “Comment la Création d’une 
‘Bibliothèque de Papyrus’ à Strasbourg Compensa la 
Perte…”, La Revue de la bnu, n. 2, 2010.

versität Strassburg. Isso é particularmente 
verdadeiro para a área da Antiguidade, com 
a criação, no seio do Instituto Arqueológico 
clássico, e pelo seu diretor, Adolf Michaelis, 
de um “museu de moldagens” que era, e 
ainda o é hoje em dia, uma das mais notáveis 
gipsotecas universitárias da Europa, com 
cerca de mil obras reproduzindo prestigiosas 
esculturas, dos grandes sítios de escavação 
da Grécia e do Oriente7. Ao lado de Mi-
chaelis, dois egiptólogos igualmente reno-
mados, Johannes Dümichen e seu sucessor 
Wilhelm Spiegelberg, labutaram da mesma 
forma para reunir uma coleção comparável, 
concernente ao antigo Egito, e que é hoje 
composta por 6 500 objetos. Tanto em um 
caso, como noutro, o prestígio político e sim-
bólico desempenhou plenamente seu papel, 
o que explica as quantias disponibilizadas 
pelas autoridades às universidades, a fim de 
construir estes “museus da ciência”8. Havia 
também, naturalmente, o prestígio univer-
sitário e uma vontade de fortalecer o ensino 
através do aporte de um material científico 
de primeira ordem, visando concorrer com 
o rival francês, igualmente ativo, no campo 
das antiguidades orientais. 

De todo modo, a biblioteca estava plena-
mente envolvida nessa política, porquanto, 
particularmente no que concerne às cole-
ções egípcias, era feita uma divisão entre 
objetos stricto sensu, que permaneciam na 
universidade, e documentos de suporte da 
escrita (podendo até mesmo ser objetos) que 
se juntaram à biblioteca, onde ainda se en-
contram. Signo da importância política da 
biblioteca – no mesmo nível da universida-
de – as coleções egípcias são ali novamente 

7. Ao todo, a coleção agrupada por Michaelis com-
preendia 1770 peças. Cf. Frédéric Colin, art. cit.
8. Frédéric Colin, art. cit. De fato, a coleção de papiros 
da bnu, com suas 5200 peças, é hoje a mais importante 
da França, juntamente à do Museu do Louvre. 

Salão principal da bnu, após as obras 
que confluíram em sua nova configuração 
arquitetônica, 2015.
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instaladas e expostas, solenemente, ao gover-
nador da Alsácia-Lorena, em 19909.

Sem dúvida é a dimensão universalista – 
que a kulb adotou desde seus primórdios, 
não limitando suas aquisições a nenhuma 
área geográfica, nem suporte de escrita – que 
explica porque lhe fora possível adquirir fun-
dos bastante particulares, saindo, por vezes, 
do que poderíamos chamar de um gabinete 
de curiosidades. Um exemplo é a compra, 
em 1905, do Fundo Arthur de Gobineau10, 
composto não somente por sua biblioteca, 
seus manuscritos e correspondências, mas 
também pelos móveis e tapetes, quadros e 
esculturas, roupas e objetos do cotidiano, in-
cluindo porcelanas e narguilés… A compra 
foi concluída sob as condições da executora 
testamentária do homem de letras, a condes-
sa Mathilde de La Tour: 

[...] que os fundos conservem sua unidade de 
origem e não sejam, portanto, repartidos em di-

9. Frédéric Colin, art. cit.
10. Vide, sobre esse tema, Impressions d’Europe…, pp. 
64-69 e Bibliothèques Strasbourg Origines xxie Siècle, 
pp. 217 e 379-382.

ferentes seções da biblioteca, e que ele seja apre-
sentado ao público como parte de um cômodo 
particular, convertido em museu Gobineau. 

Foi o que se fez em 1906. Decerto, o 
“Museu Gobineau” teve que lutar, ao longo 
do século xx, com outras prioridades biblio-
teconômicas e desapareceu, enquanto tal, 
após 1945 (para ressurgir em… 2015). No 
entanto, continua sendo uma das primei-
ras tentativas de “museografar”11 o que, no 
início, e apesar da diversidade dos objetos 
que o compõem, era visto como um fundo 
de biblioteca12.

Por emblemático que seja, o Fundo Go-
bineau não é o único a ter alimentado o 
“gabinete de curiosidades” da kulb-bnu; 

11. Nota do tradutor: da palavra, também inventada em 
francês, “muséographier”.
12. Sobre as vicissitudes do fundo Gobineau, vide 
sobretudo Henri Dubled, Histoire de la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg; Laurence Bu-
chholzer, “De l’Allemagne à la France, 1918-1939”, Bib-
liothèques Strasbourg Origines xxie Siècle, pp. 315, 318; 
David-Georges Picard, Cent Expositions à la bnu. Esse 
último qualifica o fundo Gobineau como “um caminho 
das pedras da política de ação cultural da biblioteca”.

Salão dedicado às reproduções de esculturas, segundo a concepção da kulb, 1870-1914.
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citemos aqui apenas o Fundo Dante, com-
prado em 1873 de um colecionador do Hal-
le, o jurista Karl Witte, e que compreende, 
juntamente com os impressos e os estudos 
de todas as épocas sobre Dante, papéis, 
correspondências, desenhos e medalhões13. 
Esse fundo, que foi integrado às coleções 
da biblioteca, certamente não foi objeto de 
uma apresentação museal na época de sua 

13. Vide Les Éditions, les Traductions et les Illustrations 
de Dante à la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
de Strasbourg. A proporção de incunábulos e de edições 
do século xvi da Divina Comédia nesse fundo é notável 
(dezenove edições de 29 recenseadas ao todo, para o 
século xvi, por exemplo).

aquisição, mas hoje se encontra natural-
mente valorizado, junto a outras coleções 
compostas, na parte museográfica que a 
renovação completa da bnu, entre 2011 e 
2014, permitiu agregar, e da qual falaremos 
mais adiante. 

Este aspecto museológico que a kulb 
adquirira desde seus primórdios lhe valeu 
uma espécie de reconhecimento, quando 
foi solicitada, em 1914, a participar da orga-
nização da seção “Bibliotecas”, da grande 
Exposição Universal do Livro (bugra), de 
Leipzig. E, de fato, um dos florões do hall 
das bibliotecas foi a instalação espetacu-
lar realizada pela empresa Wolf Netter & 
Jacobi, mostrando o sistema de estantes 

Na vitrine, uma escultura e uma edição de Dante Alighieri, originais do fundo adquirido em 1873.
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Lipman, que então se expandiu por toda 
a Europa, após ter sido testada em Stras-
bourg. A kulb também emprestou edições 
de Strasbourg, dos séculos xv e xvi, para 
alimentar uma parte mais patrimonial da 
bugra, o Halle der Kutur14. 

Enfim, é preciso citar dois projetos não 
finalizados que também testemunham essa 
imbricação de funções museais nas ativi-
dades recorrentes da biblioteca. Primeira-
mente, a criação, em 1916, de um “museu 
da guerra”, que devia estar em conformida-
de, como no caso de muitas outras cidades 
alemãs, com a “coleção de guerra” instituí-
da, a partir de 1914, na biblioteca. Nenhum 
dos dois resistiu à derrota alemã de 1918, 
mas as coleções constituídas ainda estão 
lá e, para alguns, se juntaram aos espaços 
museográficos da biblioteca15. A outra ten-
tativa, ainda mais efêmera, ocorreu durante 
o período de ocupação nazista, e pela von-
tade das autoridades alemãs de “germani-
zar” novamente a Alsácia, após vinte anos 
da presença francesa. Com esse intuito, 
decidiu-se criar uma “Goethehaus”, cuja 
direção havia sido confiada ao bibliotecá-
rio Albert Schmitt e para a qual haviam 

14. Vide Aude Therstappen, “Les Ètagères Lipman”, 
La Revue de la bnu, n. 3, 2011; Bibliothèques Strasbourg 
Origines xxie Siècle, p. 220.
15. É notadamente o caso dos jornais de trincheiras. 
Acerca do tema da constituição dessas coleções, vide 
Christophe Didier, “Collectionner les Traces de la 
Guerre”, Orages de Papier; Laurence Buchholzer, 
“La kulb de Strasbourg dans la Guerre”, Bibliothèques 
Strasbourg Origines xxie Siècle; Christophe Didier et 
Monique Fuchs, “Kriegssammlung – Kriegsmuseum”, 
Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930: Diction-
naire Culturel (publicado em 2017).

sido feitas, entre 1941 e 1944, compras de 
prestígio (manuscritos, cartas, memórias 
do escritor) que se encontram ainda hoje 
nas coleções da bnu16. 

¶ Mostrar as Coleções: A Política  
de Exposições

Ao lado das “exposições permanentes” 
que constituíam os fundos antigos ou o 
Museu Gobineau, a kulb previra, desde 
a construção de seu edifício, em 1895, a 
possibilidade de uma sala para exposições 
temporárias – mostrando-se, nesse tema, à 
frente de muitas instituições homólogas. 
No entanto, como no caso do Museu Go-
bineau, essa sala teve que lutar com as ne-
cessidades biblioteconômicas, que muitas 
vezes a deslocaram, mas nunca a fizeram 
desaparecer completamente. O pós-Primei-
ra Guerra Mundial (e a retomada do con-
trole pela França) marcou, assim, um in-
terregno súbito na política de exposições (a 
sala de exposições havia sido suprimida em 
1922 para acolher o catálogo então acessível 
ao público), mas ela retorna a partir de 1932, 
em uma nova sala reformada, inaugurada 
por uma exposição consagrada a Gobineau. 
Entre 1932 e 1939, a bnu acolhe ou participa 
de dezoito exposições17. 

O cenário se repete após o fim da Segun-
da Guerra Mundial. Depois de um período 
marcado pela restauração do edifício e das 
coleções que experienciaram o conflito, a 
necessidade de dispor de uma sala de expo-
sição veio novamente à tona. Como prova 

16. A passagem de Goethe como estudante em Stras-
bourg, em 1770-1771 era, naturalmente, um forte ele-
mento simbólico que os alemães já haviam explorado 
em 1871. Sobre o período 1941-1944, vide Catherine 
Maurer, “La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945)”, 
Bibliothèques Strasbourg Origines xxie Siècle; Peter 
Borchardt, Die Deutsche Bibliothekspolitik im Elsass, 
Wiesbaden, Harrassowitz, 1985.
17. Vide David-Georges Picard, art. cit.; Laurence 
Buchholzer, op. cit., p. 288-89.

Na página ao lado: estantes Lipman, segundo 
projeto de Wolf Metter & Jacobi, na Exposição 
Universal do Livro em Leipzig, 1914. O mobiliário 
foi testado na kulb.
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da importância atribuída a essa missão me-
diadora, foi criada uma sala temporária, a 
partir de 195118, para acolher uma exposição 
consagrada ao Cardeal de Granvelle; isso 
antes da criação, com os grandes trabalhos 
de reestruturação dos anos 1950, de uma 
sala própria para exposições19, inaugurada 
em dezembro de 1954, com uma exposição 
de autógrafos europeus. Essa sala funcionará 
até 1993, época na qual a necessidade de 
reconquistar novos espaços para as atividades 
biblioteconômicas, em um edifício já satu-

18. Porém, a partir de 1946, exposições são organi-
zadas na área externa. Vide Claude Lorentz, “Le 
Second Après-Guerre: Relèvement et Restructura-
tions (1945-1960)”, Bibliothèques Strasbourg Origines 
xxie Siècle, p. 324.
19. Sobre estes trabalhos e as diferentes facetas da sala 
de exposição, vide Métamorphoses: Un Bâtiment, des 
Collections, entre outros, pp. 86, 108, 117.

rado, deverá extingui-la novamente (dessa 
vez para hospedar o catálogo…), sem, no 
entanto, suprimir o programa de exposições, 
relegados, desta vez, ao hall de entrada da 
biblioteca, que acolherá, entre 1998 e 2002, 
23 exposições. A decisão de profissionalizar 
ainda mais essas últimas20 resultará na trans-
formação, para a exposição Impressions d’Eu-
rope, em 2003, de uma sala de leitura em sala 

20. Em particular, a organização de exposições no hall 
de entrada da biblioteca: além de responder imperfeita-
mente aos imperativos de conservação dos documentos, 
impedia cenografias verdadeiras. Ademais, essas “ex-
posições-animações” de um espaço de recepção não 
eram, em sua maioria, acompanhadas de catálogos, o 
que só podia, a longo prazo, entrar em contradição com 
a missão de valorização científica da biblioteca. Uma 
política mais proativa de ação cultural, acompanhada 
de um orçamento ad hoc retirado do orçamento geral 
da instituição, foi implementada a partir de 2003.

Antiga Sala de Exposições da kulb.
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de exposições – evolução notável, por sua 
vez, na concepção do papel da biblioteca, 
pois, pela primeira vez, é o aspecto bibliote-
conômico que cede diante das exigências da 
mediação cultural… Essa sala de exposições, 
que, aliás, sempre havia sido pensada como 
temporária21, durará até as grandes obras de 
restauração de 2010-2014, que deram à bnu a 
cara que ela tem desde então, com sua nova 
sala de exposição de 500 m2.

21. Situada em uma antiga sala de leitura, tendo estado 
em espaços de lojas, isolada no último andar da biblio-
teca, acumulava, de fato, muitos inconvenientes. Ainda, 
o projeto de reestruturação que se traçou desde 2005 
deixava entrever, enfim, uma solução definitiva. Vide 
Christophe Didier, “Une Période de Mutations (1898-
2015)”, Bibliothèques Strasbourg Origines xxie Siècle.

Vemos por essa breve exposição que 
uma forte dimensão de mediação cultural 
sempre foi contígua às funções tradicionais 
da biblioteca, a qual tem sido, há tempos, 
um lugar de ação cultural, bem como de 
transmissão do saber. Quando do discurso 
de inauguração que Julien Cain proferiu 
para a exposição de 1951 (e da qual aceitara 
a presidência), ele insistiu na importância 
do mecanismo de mediação e de valoriza-
ção adotado pela bnu. A organização de 
“manifestações de alta cultura” é, para ele, 
“uma das funções de uma biblioteca [como 
a bnu], que, por sua natureza, deveria ser 
capaz de satisfazer a todos”. De fato, vemos 
que desde os anos 1930, as exposições teste-
munham uma “abertura a um público mais 

Sala de Exposição da bnu, após as reformas implementadas, 2015.
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variado, abertura à cidade e abertura ao 
mundo”, ao abrigar eventos internacionais 
que tornam o lugar belo para a dimensão in-
ternacional da biblioteca22. A partir de 1945 
(e ainda hoje), a bnu é conhecida por seu 
ambiente institucional, um instrumento es-
pecialmente adaptado de mediação. Come-
ça, então, a partir dessa época, a ser regular-
mente solicitada pelos corpos consulares e 
diplomáticos estabelecidos em Strasbourg, 
de modo que se posiciona, nos anos 1960, 
como interlocutora do Ministério Francês 
de Negócios Estrangeiros, mediando a rela-
ção com as instituições europeias situadas 
em Strasbourg. Por certos aspectos (orga-
nização de numerosos eventos em curtos 
períodos, acolhimento de exposições “já 

22. Retomamos aqui os termos de Laurence Buchhol-
zer, op. cit., p. 288. No que concerne aos programas de 
exposições e sua diversidade, cf. pp. 288 e 349.

prontas”), ela exerce quase que uma ati-
vidade de centro cultural, muito aberta à 
atualidade artística da cidade. Esse aspecto 
amainará após os anos 1980, diferentemen-
te das colaborações internacionais que se 
seguirão sobre projetos menos numerosos, 
porém mais ambiciosos23.

Na véspera da grande reestruturação dos 
anos 2011-2014, a bnu destaca-se por ter or-
ganizado, em oitenta anos de política cul-
tural, mais de cem exposições. Sua política 
cultural estruturada, em um lugar consi-
derado também como um espaço museal, 
pode ser considerada, retrospectivamente, 
como à frente de seu tempo, com um pro-
grama arquitetônico que propõe uma sala 
de exposição a partir dos anos 1890, quando 
foi preciso esperar os anos 1970-80 para se 
considerar, ao menos na França, a biblio-

23. David-Georges Picard, art. cit.

Sala de Exposição da bnu, 2015.
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teca como um espaço museal possível24. 
Além disso, uma mudança aparentemente 
irreversível ocorreu nos primeiros anos do 
século xxi, com a instalação de um progra-
ma regular de exposições profissionalmente 
organizadas, tendo cenografias próprias, co-
municação adaptada e estabelecimento de 
catálogos25. Essa tendência se apoia, vimos, 
em uma tradição rica em matéria. Todavia, 
os anos 2000 inauguraram uma nova era 
na concepção das exposições, nas quais a 
cenografia enaltece o documento como 
objeto portador de curiosidade, quando 
o catálogo científico permite valorizar o 
objeto exposto a longo prazo. Para a biblio-
teca, essa tendência também significa um 
fortalecimento de seu aspecto museal, ao 
lado de sua função documental. Ao mesmo 
tempo, fortalece uma situação singular na 
interseção dos caminhos entre a universi-
dade e a cidade, a instituição e o cidadão, 
uma tendência que podemos, justamente, 
qualificar de híbrida, para retomar os ter-
mos do início desse estudo. 

¶ Uma Nova Dimensão Museal 
O projeto de reestruturação, realizado en-

tre 2011 e 2014, conferiu uma outra dimensão 
ao edifício histórico da biblioteca e também 
teve que levar em conta (junto às necessi-
dades biblioteconômicas que continuavam 
a ser o “coração do ofício” da bnu) funções 
museais sobre as quais falamos acima, como 
a recepção de um público por vezes dife-
rente daquele que vem à biblioteca para ler 

24. Segundo David-Georges Picard, art. cit., a Bibliote-
ca Nacional de Paris é exceção, e é sobretudo por essa 
razão que é preciso procurar a originalidade da bnu, 
mesmo que sua ação se faça em nível mais modesto. 
Cf. o discurso de Julien Cain já mencionado e repro-
duzido parcialmente por D.-G. Picard.
25. A primeira exposição cenográfica data de 1964 
(David-Georges Picard, art. cit.), mas a prática está 
ainda muito longe de ser sistemática. Ela o será a 
partir de 2003.

ou trabalhar, e a organização de atividades 
culturais induzidas pelas exposições ou pela 
apresentação de documentos preciosos26. 
Em outras palavras, era necessário adaptar o 
edifício e seu funcionamento à curiosidade 
que ele suscitava. Por essa razão, a partir da 
etapa da programação arquitetural, impor-
tantes opções concernentes à ação cultural 
foram escolhidas, tais quais o estabeleci-
mento de uma sala de exposição de 500 
m2 – visível desde a entrada da biblioteca 
e beneficiada por todos os equipamentos 
técnicos necessários para a apresentação de 
documentos dos mais diversos – além da 
instauração de um auditório, que permitia 
organizar conferências, pequenas reuniões 
musicais ou teatrais, ou ainda a projeção 
de filmes. Por fim, a introdução de espa-
ços museográficos (novamente, sobre uma 
superfície de 500 m2) permitia a apresen-
tação, à disposição do público, do maior 
dos “tesouros” da biblioteca, com todos os 
suportes e épocas misturados. Esses últimos 
espaços não são certamente um “museu” no 
sentido estrito do termo, na medida em que 
são também espaços de armazenamento e 
de conservação (fala-se igualmente em “re-
servas visitáveis”). Por razões evidentes de 
segurança das coleções, a entrada não é livre 
e é feita sob reserva, no âmbito de visitas 
organizadas pela biblioteca ou sob deman-
da prévia de grupos já fechados27. Apesar 
disso, a apresentação das coleções vai muito 
além de uma simples loja aberta. Confiada 
a uma empresa cenográfica especializada 
em gestão museográfica, as apresentações 

26. A apresentação de documentos preciosos, ao lado 
de exposições, pode ser feita de diferentes maneiras: 
recepção de personalidades, jornadas de portas abertas, 
visitas guiadas de grupos fechados, profissionais ou não. 
27. Vide nota precedente para o que concerne grupos 
fechados; deve-se acrescentar à lista as visitas “turísti-
cas” organizadas pela biblioteca aos sábados de manhã, 
a partir de 2015, ou ainda os eventos do tipo “Jornadas 
do Patrimônio”. 
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reivindicam esse aspecto museal e, por sinal, 
o investimento concedido se justifica apenas 
pela abertura, reivindicada, das coleções pa-
trimoniais da biblioteca ao grande público. 
Por essa razão, os documentos apresentados 
são regularmente renovados, com o objetivo 
de oferecer o sumário mais completo possí-
vel da diversidade das coleções, que vão de 
tabuinhas cuneiformes a suportes digitais28. 
Finalmente, a bnu tem, juntamente a seus 

28. Essa renovação, todavia, ocorre dentro de um qua-
dro preestabelecido, cada uma das salas de “reservas 
visitáveis” tendo sua especialidade (documentos da 
Antiguidade, manuscritos e incunábulos, edições mo-

espaços de exposições, um espaço museal 
permanente, que lhe permite deixar, a cada 
um, sua afetação específica e de, assim, agir 
a favor da valorização e da mediação cultu-
ral, sobre várias vertentes.

Outro ponto importante do programa 
arquitetural era a conservação in situ de 
dois andares de lojas históricas, com seu 
mobiliário de origem, incluindo as famosas 
estantes Lipman, instaladas pela primeira 
vez, lembremo-nos, na kulb de Strasbourg. 

dernas, história da bnu e numismática, documentos 
iconográficos, fundos especiais). 

Detalhe das “galerias históricas” em que são depositados os fundos de reserva e outras coleções bibliográficas.
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que poderá reforçar sua dimensão museal. 
Vemo-la, desde já, aparecer nos guias tu-
rísticos, em algumas classificações sobre 
“as dez razões para visitar Strasbourg”30; ela 
poderia, portanto, se inscrever plenamente 

30. Vide, por exemplo: <www.lefigaro.fr/voyages/ 
2014/11/19/30003-20141119artfig00040-strasbourg-en- 
quelques-secrets.php>. Naturalmente, será necessário 

Seu caráter emblemático pleiteava por sua 
conservação – ao menos parcial –, tanto 
mais quanto as lojas constituíam a única 
parte do edifício que a renovação de 1951- 
-1959 havia deixado praticamente em seu 
estado original29. Os dois andares de “lojas 
históricas” permaneceram, portanto, intac-
tas, em troca de algumas proezas técnicas e 
arquitetônicas, e atualmente continuam a 
funcionar como lojas, sendo visitadas pelo 
grande público, nas mesmas condições que 
os espaços do museu. 

Considerando sua própria história e as 
características de suas coleções, a bnu se 
deu os meios para funcionar, de certa forma, 
também como museu… e não é por acaso 
que uma das últimas convenções de cola-
boração que ela assinou (em 2016) foi com 
o Museu do Louvre (essencialmente para 
um depósito de coleções do Antigo Oriente 
Próximo, destinados ao ensino universitário, 
mas também a ações conjuntas em termos 
de mediação cultural ou de exposições). 

Enfim, a bnu renovada se tornou em si 
um objeto de visita. Além da curiosidade le-
gítima, após quatro anos de obras, da maio-
ria do público local, percebemos que a espe-
tacular arquitetura de Nicolas Michelin faz 
da bnu também um lugar a se visitar, não 
somente por conta dos tesouros que ela abri-
ga, mas por si mesma. Acrescenta-se a isso, 
no caso específico de Strasbourg, a possível 
indicação pela Unesco de patrimônio mun-
dial da parte alemã da cidade, a “Neustadt” 
(construída entre 1870 e 1918), reconhecido 
em 2017. A bnu, situada na praça central 
dessa Neustadt, seria vista, desse modo, de 
maneira ainda mais “patrimonialística”, o 

29. Vide Métamorphoses: Un Bâtiment, des Collec-
tions. Os trabalhos dos anos 1950 também tiveram 
como consequência que seus espaços interiores, ex-
tremamente remodelados, não foram classificados 
enquanto monumentos históricos, permitindo a rees-
truturação em profundidade, de 2011 a 2014. As facha-
das e a cúpula foram reestruturadas em 2004. 

Estantes renovadas, em que foram mantidos 
alguns tesouros da coleção bibliográfica.
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como parte dos Grandes Tours contempo-
râneos. Tudo isso não nos impedirá, certa-
mente, de questionar a coexistência de suas 
missões tradicionais com os novos desafios 
que impõe a realidade do turismo hoje em 
dia. Uma das primeiras adaptações com as 
quais os funcionários da biblioteca tiveram 
de lidar foi a capacidade de se transformar, 
de modo breve, mas regular, em guias tu-
rísticos (às vezes em línguas estrangeiras), 
enquanto a administração teve que aprender 
a organizar tanto visitas turísticas, como 

ver se esse entusiasmo durará para além de um inevi-
tável efeito de novidade. 

visitas mais eruditas, tudo isso tentando não 
atrapalhar as atividades biblioteconômicas 
de um edifício, cujo preceito arquitetônico é 
baseado na abertura de espaços interiores… 
um desafio cotidiano! 

Dizer que a bnu se tornou uma espécie 
de “terceiro lugar” cultural é apenas retórico. 
No entanto, ela participa de uma tendência 
que afeta todos os estabelecimentos. Des-
tarte, houve em setembro de 2016, na bdic 
(Bibliothèque de Documentation Interna-
tionale Contemporaine) de Nanterre, uma 
jornada de estudos intitulada “Gênese do 
Museu Documentário” (Genèse du Musée 
Documentaire), onde se discutiu “o interesse 

Estantes deslizantes onde são conservadas as pinturas, bnu, 2015.
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pelo que chamamos de um documento e sua 
mostra”, do século xix aos dias de hoje, in-
terrogando “a própria noção de ‘museu’ que 
pode se revestir de múltiplos sentidos, indo 
de publicações (‘museus de papel’) a locais 
de exposição e/ou de consulta de ‘documen-
tos’”31. Paralelamente, a renovação do Espaço 
Richelieu da Biblioteca Nacional da França 
deve conferir ao local uma nova identidade, 
com o título, sem ambiguidade, (e também 
“híbrido”) de “Richelieu: Bibliotecas, Mu-
seus, Galerias”, um lugar “privilegiado para 
todos os pesquisadores, mas aberto ao grande 
público e a todas as gerações”. Permitindo 
o trabalho de biblioteca, mas também o de 
admirar a arquitetura interior de certas salas, 
como a Sala dos Manuscritos, ela oferecerá, 
ademais, um percurso museográfico destina-
do a suscitar “o interesse dos pesquisadores 
e artistas, mas também, a curiosidade das 
crianças ou dos simples transeuntes”32. A 
ação cultural torna-se, assim, parte integrante 
do trabalho na biblioteca, implicando novos 
serviços e, sobretudo, novas competências: 
comunicação, organização de eventos, pu-

31. Segundo os próprios termos do programa geral, 
citado no Journal de la bdic, n. 41, setembro 2016.
32. Vide os artigos “Richelieu: Rénovation, Phase 1”, 
Chroniques de la bnf, n. 77; Véronique Heurtematte, 
“Richelieu, la Grande Toilette”, Livres Hebdo, n. 1111, 
6 janeiro 2017; ou ainda, de modo mais geral, V. Heur-
tematte, “Architecture: Vers la Bibliothèque Flexible”, 
Livres Hebdo, n. 1118, 24 fevereiro 2017.

blicações, relações com os mais variados pú-
blicos… É nesse sentido que podemos falar, 
ao que me parece, de um outro hibridismo 
ou, então, de um terceiro lugar no sentido 
estrito do termo, ao menos de um outro tipo, 
que nos força a interrogar sobre o que deve 
ser a biblioteca de amanhã. O que é certo é 
que as bibliotecas de hoje aparecem como 
verdadeiros laboratórios de mediação, e que 
passamos, em algumas década, do “museu 
da biblioteca” (como podíamos ver em Leip-
zig ou em Wolfenbüttel), ou da “biblioteca-
museu” (como as dos grandes monastérios 
barrocos da Alemanha e da Europa Cen-
tral), à invenção de lugares que, sem dúvida, 
correspondem a uma nova necessidade de 
nossas sociedades: a de se apropriar melhor 
do patrimônio e de fazê-lo falar às gerações 
futuras, sem se contentar em simplesmente 
conservá-lo. O bibliotecário, visto outrora 
como o “intermediário expert” da pesquisa 
bibliográfica, após a navegação digital, terá 
que se posicionar, sem dúvida, cada vez mais 
como tal, no universo altamente evolutivo da 
mediação cultural.




