
Open Data Sets da Biblioteca de 

Shanghai
Como acessar o acervo do “Open Data Sets” da Biblioteca de Shanghai



Shanghai Library

 A Biblioteca de Shanghai (Shanghai Library/ 上海图书馆)

é a segunda maior biblioteca da China e é uma

biblioteca de grande importância;

 Em seu vasto acervo, a Biblioteca de Shanghai preserva

inúmeros livros antigos, importantíssimos para a história

da China, ao mesmo tempo em que também atua como

uma biblioteca pública e um instituto de pesquisa



Open Data Sets da Biblioteca de 

Shanghai

 “A plataforma consiste em vários bancos de dados da

Biblioteca de Shanghai. Uma grande quantidade de

recursos eletrônicos está pronta para fornecer aos

leitores informações abrangentes e precisas para estudo

e pesquisa.” (Shanghai Library Institute of Scientific and

Technical Information of Shanghai, 2021).



Como acessar o Banco de Dados

 Acesse

http://windowofshanghai.library.

sh.cn/resource/20

 Neste lado da página, clique

nesta imagem.

http://windowofshanghai.library.sh.cn/resource/20


Como acessar os Bancos de Dados

 Você será redirecionado para: 

http://windowofshanghai.library.sh.cn/retrieval/20

 Acessar este link através do site Window of Shanghai é 

importante, pois este link pode ser atualizado a qualquer 

momento pela Biblioteca de Shanghai.

 Para vários desses bancos de dados não é necessário ter

cadastro.

http://windowofshanghai.library.sh.cn/retrieval/20
http://windowofshanghai.library.sh.cn/resource/20


Essa é página inicial do

“Open Data Sets”



No Open Data Sets você pode acessar diversos bancos de dados. 

É importante lembrar que eles estarão em chinês!

Genealogia Livros raros e antigos & xilogravuras Livros do período da República Memória de Shanghai

Gravações Antigas Palestras da Biblioteca de Shanghai Exposição da Biblioteca de Shanghai Índice de Jornais modernos



Genealogy/ Genealogia

 Clicando no ícone “Genealogy” você encontrará milhares de livros

digitalizados sobre a genealogia chinesa.

 Você pode realizar a busca por título, autor, versão, local.

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Atualmente, o link direto para ela é: 

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stjp/

 Após selecionar um livro, basta clicar nele e aguardar que ele

carregue (o que pode demorar um pouquinho).

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stjp/


Genealogy/ Genealogia

Aqui você pode digitar o

termo de busca (título,

autor, etc.).

Basta clicar no 

livro desejado 

para visualizá-lo. 

Dependendo do 

tamanho do livro, 

isso pode demorar.



Genealogy/ Genealogia

Aqui você pode

navegar pelas

páginas/partes do

livro



Ancient Rare Books & Block-printed Books / 

Livros raros e antigos & xilogravuras

 Clicando no ícone “Ancient Rare Books & Block-printed Books” você encontrará

centenas de livros raros e antigos, além de livros que foram impressos sob a

técnica block-printed (algo semelhante à xilogravura).

 Você pode realizar a busca por título, autor, versão, local.

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Atualmente, o link direto para ela é: http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stgj/

 Após selecionar um livro, basta clicar nele e aguardar que ele carregue (o que

pode demorar um pouquinho).

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stgj/


Ancient Rare Books & Block-printed Books / 

Livros raros e antigos & xilogravuras

Basta clicar no 

livro desejado 

para visualizá-lo. 

Dependendo do 

tamanho do livro, 

isso pode demorar.

Aqui você pode digitar o

termo de busca (título,

autor, etc.).



Ancient Rare Books & Block-printed Books / 

Livros raros e antigos & xilogravuras

Aqui você pode

navegar pelas

páginas/partes do

livro



Republican Period Books/ Livros do 

período da República

 Clicando no ícone “Republican Period Books” você encontrará dezenas de

livros do período da República da China (1912-1949).

 Você pode realizar a busca por título, autor, versão, local.

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Atualmente, o link direto para ela é: 

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stmt/

 Após selecionar um livro, basta clicar nele e aguardar que ele carregue (o que

pode demorar um pouquinho).

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stmt/


Republican Period Books/Livros do 

período da República

Basta clicar no 

livro desejado 

para visualizá-lo. 

Dependendo do 

tamanho do livro, 

isso pode demorar.

Aqui você pode digitar o

termo de busca (título,

autor, etc.).



Republican Period Books/Livros do 

período da República

Aqui você pode

navegar pelas

páginas/partes do

livro



Shanghai Memory/ Memória de Shanghai

 Infelizmente os links: “Shanghai and Expo”, “Memory” e “Pictures of

Shanghai” não estão mais funcionando (pois essas bases de dados foram

desenvolvidas em Flash player).

 Clique no link Pictures of Sino-Japanese War Film

 Você será direcionado para uma base de dados fotográfica sobre a guerra

Sino-Japonesa.

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Você pode procurar fotografias por pessoa, localização, tempo ou evento.

 Clique em uma foto para ampliá-la.

http://memoire.digilib.sh.cn/SHKZ/


Shanghai Memory/ Memória de Shanghai:

Pictures of Sino-Japanese War Film

Pessoa Localização Tempo Evento

Basta clicar no termo 

desejado (Pessoa, 

Localização, Tempo ou 

Evento) para ser 

redirecionado para uma 

coleção de fotografias.



Shanghai Memory/ Memória de Shanghai:

Pictures of Sino-Japanese War Film

Clique em uma fotografia 

para ampliá-la.



Shanghai Memory/ Memória de Shanghai:

Pictures of Sino-Japanese War Film

Além de visualizar a 

fotografia você também 

encontrará algumas 

informações sobre ela.



Shanghai Library Old Record Albums/ 

Gravações antigas da Biblioteca de Shanghai

 Clicando no ícone “Shanghai Library Old Record Albums” você encontrará diversas

gravações de áudio chinesas antigas.

 Você pode realizar a busca clicando nos tipos de áudios disponíveis no topo da

página (você encontra a tradução dos tipos de áudios disponíveis aqui).

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Atualmente, o link direto para ela é: http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stlcp/

 Após selecionar um áudio, basta clicar nele, aguardar que ele carregue (o que 

pode demorar um pouquinho) e apertar o “play”.

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stlcp/


Shanghai Library Old Record Albums/ 

Gravações antigas da Biblioteca de Shanghai

Escolha um termo para 

“filtrar” uma seleção 

de gravações de áudio.

Clique na imagem do 

suporte da gravação 

para abrir um player e 

poder escutar o áudio.



Shanghai Library Old Record Albums/ 

Gravações antigas da Biblioteca de Shanghai

Basta clicar no play, 

aguardar um pouco, e 

então você escutará a 

gravação selecionada!



Shanghai Library Old Record Albums/ 

Gravações antigas da Biblioteca de Shanghai

Estas são as traduções automáticas dos tipos de gravações de áudio disponíveis:



Shanghai Library Lecture/ Palestras da 

Biblioteca de Shanghai

 Clicando no ícone “Shanghai Library Lecture” você encontrará diversas gravações

de palestras da Biblioteca de Shanghai.

 Você pode realizar a busca clicando nos tipos de palestras disponíveis no topo da

página (você encontra as traduções dos temas das palestras disponíveis aqui).

 Toda essa base de dados está em chinês!

 Atualmente, o link direto para ela é: http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stwjz/

 Após selecionar uma palestra, basta clicar nela, aguardar que ele carregue (o que 

pode demorar um pouquinho) e apertar o “play”.

http://wrd2016.library.sh.cn/channel/stwjz/


Shanghai Library Lecture/ Palestras da 

Biblioteca de Shanghai

Escolha um termo para 

“filtrar” uma seleção 

de palestras.

Clique na imagem da 

palestra para abrir um 

player e assisti-la.



Shanghai Library Lecture/ Palestras da 

Biblioteca de Shanghai

Basta clicar no play, 

aguardar um pouco, e 

então você assistirá a 

palestra selecionada.



Shanghai Library Lecture/ Palestras da 

Biblioteca de Shanghai

Estas são as traduções automáticas dos temas das palestras disponíveis:



Shanghai Library Exhibition/ Exposições 

da Biblioteca de Shanghai 

 Infelizmente esta base de dados, que continha exposições

realizadas na Biblioteca de Shanghai, não está funcionando,

pois a mesma foi desenvolvida com a tecnologia Flash Player,

que não funciona mais.



Modern Newspaper Index 

 Infelizmente este acervo, que contém jornais chineses, não

está disponível para pessoas que não tenham o “cartão de

leitor” da Biblioteca de Shanghai. Para conseguir tal cartão é

necessário frequentar fisicamente a Biblioteca de Shanghai.



Em caso de 

dúvidas...

 Entre em contato com a bibliotecária 

através do e-mail:

 biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

 Durante a pandemia, o horário de 

atendimento será de segunda a sexta, 

das 9h30m às 18h30m

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

