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, .tL de ..J..t~ de 1968

Senhor 1retor Exeoutivo,

aol101 to a ,. Ss.. enowld.nhar o
sBbre a s1tuaç~o da »1'9'i8ãode Dooumentação e lnf'o
oa do CB E ao Sr. Diretor Gera.l dO

presente relato
açào Pedagóg1-

Atenc10s ent.

~~ryt~(
lJZA ROl) IGVES rus
COORDElADO DA »»1'

11mo. Sr.

J)r. P&rioles Jiladureira de Pinho
Diretor· xeoutivo dO CJPE
BEStA

Ibt
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lat
;0 de

ed .gi

tua!

Int rma.-
•çao do e

01" I1reto1:',

~endO ido dignada por V.a. Coordenadora da
ivisão de, c tação e Into ção "gic do e ,

r do oorrent , ~ que e iv
r"rias, venho dar-lh
aí t tunci t da referida
setor st li 11ot'ca, 11bllografla.
di T1sua1. eviat 11 ir e
de Publioações.

que
o

bl0. Ao!
•pediça

.,raa pr oridas reunioea 00 08 Chefes das
eç5es e, porjro lado, toiouvido i 1 1d laente c a , d -

de a oportunidade de ~ unir elementos que~e te relatar Y. a.
a difiould.ade alores, en o aI de o ráter era1 e outra
espeoífica ,por tores•

••e da espe01tica
tr o quanto ao
atriblÚdo t

• expo 19ão das difiouldade gerais d Divi:o
de cada ator dir' da di tânei
objetivos, j: t tas vêzes firma

que nos
,que *"aa

1- Reunir" .,11 ar dl 19ar el nt çao, r_
ã oiência p agÓgioa. aos si tema ducacionais

. ... •.do r s11 p rtiou1 ,a i ti 19 es as ti-vii e escolares" propioiand interc" bio de id"ias, fa-
cilitando interrelação ntre e i o e outra tividad
naoi naia. hi o jetivo estlnam••se a forneoer a admi-ni tradore., duoadore ao pÚblioo em ra1 o eio e

••pllar e renovar os oonheca nto necessario para ao ""
ar o rit da e olução cultural.

eleoionar, de envolvr, aperfeiçoar eea o produzir ln_
trum ntos de tra alho indlspensávls ao profe sor, de 0-
do a as e ar efioácia da atividade doce te avaliA.,çao do preces o de aprendlzage •

1 tivo
ral e

p
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o programa de tra alho rel tiTO à d entação e into ~
ção pedagÓgiea ao preend desenv lv! e to da seguinte
at1v1d des agrupadas se do os o jeti ° citado. reunir,
analisar, divulgar p duzir.
a} leunir

1) Li roal a) de ed&K"Jgl.ae otências correlatasl ) J).!
dAticos, guias de ensino e liter tua infant.il' o)
de referência ,

2) Periód1.o8 educae1'onais e de oiências
~) ateria! a'ud1ovi ua1(ti1Dle8'. disco ,

pas, gráfico ,-ete,},
4) DOCUlílento fie1a.is (legislação" r latórios,mensa-

ens~ eto~)J
5) tat!stioae

••6) Cad tro de instituiçoe ,de no ore •.eto.
1)eglstro da pe quis

} stes

corre latas ,
fot,ograf'ias •

00 o ti de promOY'1!
LeTantamentos
Bla oração d

ibli,oçáfioo
dooumentos laf'o·rma.tivoa

levantamentos statlstioos •
•,.!ivulgar

1) li 11 grarias corrente e retrospeotivas, espeoial,!
zada • slnaléttcas, analítioa , orítioas ato.

2) oeument s informativo (rela:órios, ~ários, 0-
letins, fotoO&pias, folhetos, iorofilmes etc.)

entro desta atividades, inclui- e a anutenç: de ia
terc· bio de informaçõe eo instituições naoio~ais, _
trang iras e internacionai •

a) roduz1r
J,iYros, periódicos, ateria! awUovisual.

*

os segt1int
)

'ara atingir êstes b3etivos" 1'1té o IIEP" no elE,
setore ••
iblioteca de educação, oiências sociais, e demais oiê.!

olas - fonte da educaçã f eabendO-lh ,alnda, a tarefa
de reunir e cons rvar a dOCUDlent ção ai oompleta p0,!

s!ve1 ôbre O Br 11, nos seus diferente a pactos c 1-tural ,histórioo e 8~cio-eoonômioos.
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3.

rasil 11' •

o) SerTiço de Bibliografia, destinado o levant ento si,!.
te ~tioo da.literatura educacl0 1 brasi! ir para
publicação de uma i lio~ fia c rrente e anal{tic , •
pr paro de bi 11ogratia8 especializadas reltiYas ao

••diversos aspeotos a educaçao e do o.
d) Arquivo de regort 8 de Jornal., compreendendo art1

sôbre educaçã publicados pela 1prensa brasileira.. . ~elecao.de o raa 4e c pedagogico, didatico
oultura ra1 p 1'a aqUi 1ção e di tribuiç·o a
0& de e 001 8, sobretudo no is e faculdade de fil.!

e) e ae
r-

i liot!l

ofia •.
1") Arguivo,fotOREáfico s3re 08 div rsos aspeotos da oul-

tura brasileira. ofereoendo dados para o estudo da ed,!
•oaçao.

)
•• (I

g • que t por o jetivo orientaçao teoni-
sôres quant à ti11zaç- d elos u 1,2

i no e 1no, difusão de filme existente n
fil têã públ1c e p rticulares d pa! J produção
mat rial audiovisua1 de tlnado ao eusino, s&leç:o e
olassificaçã' da tel.'1llinologiatéonioa para. publicaçto
de glo. :1'10 b~ioo.

h) Pu.blioações

r umo, pode-se dizer que, entre a. atribuiçõe do
t ,s seguinte cpete_à -ivisão de ~o entaçÃo,. d tinida

• if'-10 ato de cna.ça do orpo .•
-a) orga.n1zar d umentaçÃo relativa à história e ao estudo

atu 1 da doutr1na.a e das técnioas pe agÓgica ,be 0.2
da d11"erentes e péoies de 1n titulçõ d~cat1TasJ

) manter 1nter~bio. e matéria d ped gogia. 00 a
institUições eduoacionais d pa! e do estrangeirol

o} divulgar. pelo diferenteB.proc SS08 de difusÃo, os 00_.
nhecimento relativos à teoria e à Tprátio peda8Óg1.
cas."
o proPósito: o de apresentar à op1n1ào públioa do

paIs e à piniâ s.pêcializ d08 educador 8 o oonjunt de t t s
e pr:tioas educacionais xiste t s U8.S esoolas e as tendê -
c1a8 de desenvolvi ento que aí.se apresent • para 1ndi ar-lhes
poss!veis rumos de uma reconstrução deseJttvel. ~sse levantamento,. ~nao se traduz por uma tar~ta omentanea.. as por um progr .a perm.!
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#.!!!~ao q e atinge inois!
• •••90S de do um llt ç o. .l an1pul ça do recursos t 1

••• #uma vez. n o se podera fazer 00 o desoonheo
de d3s es serviços •

I t ente~ cio ento d

i ti o
servi-

nto d
aind
ida -

.tinda dentro de uma per peotlva geral, agora -
sob ou~ro aspecto do desenvolvimento dos tra alhos, careoe o d
uma. derini~ão, ~ t;rmos claro ,da situaç~ de fato e do papel que

f!/1I f!/1I'... . '. •a 1)ivisao da Dooumentaçao,l e Infor açao Pedago'gio esta destinada,.
•a cumprir a com que recursos podara contar.

Do nosso pont de vista. rec serviço de
uma vis~o global dos " abalhos eaanvolvi& entr d' pr·pri (
inoluindO Centros Regionais. az-se indispe s~Yel olar conheo,!

ento d oêrv. da atividade, para tabelec.i ent de trabalho-
e bar onia e tro a de experiência. vitando-se duplioaç~e desn~
oe slria. A falta de mais estreita e regular articulação entre
# •orgaos faz que. freqUente ente, sej os surpreendidos pela info _
ção de estud s e andament ou edição de publicaçõe pelos Centros

egi nais ou pelas utras Divisões do lNEP. ne sempre referentes
ao mês ou ano em ourso... anto quant em relação às informações I
provinda de outras fntes, as referentes às atividades do pr~pri'
IlmPf têm tido, nào rar%utro destino que n:o a DDIP,. MO se ten-
do ainda. estabelecido a rotina pa.ra.a remessa. Da! a difú;uldade
encontrada, muitas vêzes. e eorresponder a um pedid de informa-
ção sôbre as ativi ades do UEP e tal ou qual 5 torJ ou. o que
reverte no e o absurda. o fato de dar-se informaçã perfeita en-
te incoerente ou desatualizada.

Alé disso, a e a distânoia quanto aos ou-
tro ~rgão' d , oujas publio çõe •.rela tórl0 o tro dOCUlI,Ç
t·8 não nos heg regular ente. dependend' a o te çã dêI, -
tas vêzes, de buso s p s o 5t não raro a.trav:a d c nheci nto a~
jeito ao acaso. C gttou .•.se. e cert ent , de esta elecer-s
ticula~s 00 as »iretorias. posslvelmente através de ortarla
nisterial, fixando a obrigação da re essa regular de doeu ento o-
ficiais ao serriço de documentação d 1111.

A mesma articulação é recla ada quanto às Se ••
•••cretar1as de Educaçao dos stados, centros de estudos educacionais)

outros serYiços de dooumentação peda ·gioa no pala para que se tor-... #.ne efetivo o Onhecimento da situaçao estadual nas varia areas do
enain. Y Ia 1e br r a oportunidade d levantamento que,. no o ell
tol: pro Tid pelo Instituto de esquisas nivexsitáriaa das Pa-
ouIdades Cândido endes, quant a centro de documentação e ciên-
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oias sociai. Iniciativas desta natureza só pOder- l'edundar e b_

1'1et10iopar todo, propiciando, co o conheoimento do aoêrvo e tl1,!l
oionamento do serviços, o desejá el i1'1wrc" bio. evitando- , pOl'
t3das as formas duplicações inúteis.

Esta articulaç~o encerrará ainda po sibilida-
de, quando tôr o caso, de sugestào aos Estados da instalação ou di-
na.mização de certos serviços, que poderão tunciDnar como 1mport te
fonte de dados s quais o lNEP nece sitará oom trequênoia para e
tl'balho. • Poder! 08 01tal' o ex p10 do Anuári 'rasi..leirode Bdu-~
oa.ção e dos que tionários enviados periOdica ente ao por 01'ga.-
1'1ismosinternacion 1s,

*

mais
l1lti

Arrolamos, a seguir,
urgentes cada do setor s que
o relat&r10 g ra1 do IIEP quanto aos

os proble s considerados,
D])%' (veja- e

atividad 8).
-00' poem, a

bjetivos

l-IXBLtOi'EC~
-Chef t ELZA lUSClME ~O ALVES..

l- estaque de reoursos sutioien.tes pa.:r:a manter a co1'1tinui'/-atual i-

x

da.de daa a sinatura d r vista estrangeiras.- -z 9a do a:-~1'-~ da liblioteoa. Cabe ainda acresoentar a
1mport~ ia da obtenção de publicaçóe editada por ór-
gãos especiais, 00 o é o caso da ociety for lese roh
into Righer Education", em Londl."s" atraTés de subsori-
ção indiVidual ou do pp. IWZP.J Junto, a respeito, exp.!
die te en am1nhado reoente ente por Kr. Me Carthy ao r
Diz'etor Executivo (&nexo n' )

2. Contrato 1 ediato de, nt UlÍni _,do-i estagiários proc,!
dentes de cursos de Biblioteco o ia, à semelhanç do
que te sido levado 8. efeito por outros trgão -.para. o
serviço de reterênoia.. desfalcado, em 1967. de 3 funoi-o-ná.r1o.~(Em anexo. .l.IlÍ.l'lutado contrato Anexo n. ~

3- Manutenção do regime de serviço extl.'aordin:rio dos ser-
ventes par a limpeza da Biblioteoa. Atualmente, oonta
a mesma co um servidor e tempo paroial (3 horas di: ••
rias) para conservação de 3 p vimentos. Â i lioteca
abrange aérca. de 50.000 livros, 6.000 folheto" 816 tí.
tulos de revistas nacionais e 631 de periôdicos estra.n-
ge1ro • K
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11. BIBLIOGRAfIA«

Chefe: REGINA BELElfA fAYAaES
1- Palt de pessoal habilitado para redatã de res 08 da. "Bibliografia Braileira de Educaça • da funoion.

rias da •• 1. está, 1'10 omento, oolaborando, te po
parcial. e a Bibliografia. em tal tarefa. t:cnioa
de Educação Ma.ria Luiza Cruz Leite, licenoiada em Psic,2

\ ~'t'~ • ""\. 10gia, esta com pedido de transferencia para a Es Ia
\ Quate la, nd trabalhou. e te po parei 1. at: fim de

1961.
••A Chefe d Serviço nadapoe ao a

- •. ,to para aquela escola, em que sua olab raça tambe se
faz necess:ria.,consi<1erando- e sua f'o~çã t pond r ••
do, porém,. quant ' 1lacuna que se fa~ ainda maior no
conjunto de seu pess-Oal. Cabe acr aoentar que não foi
renova.do ooontratode Ma.rtha Maria Sampaio de Souza,ao

••.•••.•_--=0:;-:.:::'"- -, -

laboradora d ibliogra.fia atl 1961,00m produç"o de a
qu lidade. Diante do expo to. eria nacess~ri prover!
mediata ente o Serviço de, no ti! i 0, duaS pessoas co
formação univers1t~ria para redação dos r sos analíti

••0'0$ da 8:81, a. fim de que a mas na.o o(trra o risco de
interrupção ou smo 8U pensão. Por utro lado,é total
ment recomendável o c nt•• t im dia to de est g1~rio
de Curso de iblioteoono ra auxi11ar tra alho.,
de talogação, olas ifi çã, arrumação de fiohário
BBE e de bibliografias especializad S.

-,. ..2- 'alta de espaço para acomodaçao razQavel de todo G aoe~
Vlf.

3- ecessidade de aquisiç~o de material permanentel arqu1-
9'S, fiohários, móvel para "adre Dograph".

4- Absoluta c.ificuldade para a remes a regular d I E. a -
te serviço tem funcion d COA todo os entr ves, depe -

• •dendo~ muita.s veze •.de deslocamento, de tunciOllarios de
••-outra Seçoes. deslocamentos considera.do. "'avores pes-

soais,". Abordaremos novamente o s.unto ao na tarm
BExpedi9~0 de publicações".

~/ 5- Necessidade de contar o SeL"Yiço, diãr!. ent, em tempo
/1\ paroial. com um servente que possa atender aos traba -

lho de limpeza e deslocamento de ater;al para os ou -
tros andares do prédiO. fais tarefas vê sendo feitas
pelos prÓprios funcionários do Servi9~.
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•

llt- pgC'!!!fA9te I!f§lc1laIO
ltEss . EBAliDO JU.GAId.Il

1- Palta de lhor artloulaç:o 00 08 etor _ d própri
• •• •t • inoluai'Y Centr egio:naia,00 oa orpoa do ~

as Soretari de I ue ç" dos t 08 e o tI'Oa- etorea
de lnterésse, s ja pelo não atendi ento à olioitaçõe
daS.D.l., aej p 10 deatlnodiv reo que tomaa 0& doou-

oaainh o à SeçÃo' 11 ti lqu r outro a_
tor da »»1', 41i·, r rt10ulação faz-se eo 8sã-
ria de tre os próprios t r da l~ão. chegada de

•doe ente, u trat nto, troo into 90 8, apro-
veit ato geral d08 serviços exec tadoa, tudo a exigir
unidade 110. tra albo. (O> assunto foi tratado nas con 1d.!.
raçõ de ordem geral).

2- 'alta de espaç para aoo. da9Xo d rq 1 08 • fiohÚi s,• • •t do-ae Ja invadid p rte d rea ooupad pela evista
trlagem do material q e éon tltul O aoêrvo de doc-

entos datllogratad e mimeo raladoa po lbilitari a
or i.ação do .arq YO arto·, ao desooupação d ale
gwI espaÇO. A guarda déte aterial, devidamente ola -
sifloadO..dependeria de looal apropriado.

3"'· arquivo fotogrlfico. n: tot 1 d o~roa d 8.000 tot,2
grafia a peoto da ultur ras1l ir e t#, h-

algun , lnteir ente at cion-rio, •• edid i i -
1

.,.01 e con taçao de !ot1)srafopara xeoutar O traba",
lho, segundo planos espeol.rloosdo tIEl, ··0 teTe segu!
mellto. Lut.a-ae .za . or conservar devid ente o te-
r1al. Con ti tu 3st etor a qu./,no 08 o ent .' der •

d Teria d r prossegui to,.. r .teul C;"o ooa o Gt.!

tro egionais.
4- & projet 1a orado sÔbre ". uo <;·0 no r s11" a ti '".,rar na Ipo 1çao permanente do ••1.. Genebra, 00 o. ., . .,e do ool'lheoiment;ode Y.Sa...na.o teve ainda olu.çaoo

estudo h& oêroa ·de , ano • e pl ejado para.tigurar no
"atan • re rvado ao r&8i1 dur te a realização da eo,!
terano!a Internacional de Instrução ·blioa, e julho
d 1961. encontra- inda o projeto fase de to da
d -pr ços, na Suç ,quant à nta daexpOSi,çào.s
destaque de Verba especial para o a a. to, não Te .os O,!
fIlO dar andSJQentoao pro.jto.
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5- Il dif'ioulda.d.es,às v~zes superadas 00 a vinda de tua-
eioaárto. do DIl', quanto à parte de datilogratia. Con-
~a.ndo00 , 3 datilógrafos no momento. não deven a $.1>.1.
permanecer na.expeot,8.tJ~vade possíveis requis1gõesde

liseus funoionarios, para outr,os setores,
ó. -'alta de melhor assistência quanto à revisão Jl&8 máqui-

nas de sorever e todo o material perma.nente, fi) pedido
hll Dluito oa.mtnhado ao r. Diretor, quanto à aqui 19::0

• •de qui s de escrever novas,na te:9'e ateadimento.

rr. AtmXOYtSVAts

Chef.fLftfçIl MARIA S.d_'l'ó~ DIPABIA

14 "erDa para. cOJa'Prade lata e oarretéis inorld.tvei 9' oê~
oa d. 250 ao pr ço 'Wltt~rto aproximado de O 12.00 para
cada oon,junto: total;

Ob e1"\la9ãol não sendo piL'O'ridenoiada.-substitui9ao das atuais 1-
# •tas e carrete! t nndos ;ta

enr.rrujado do Centro legi~
'nal de sã. ,'aulo, serão per-
didos O's fUmes existentes ,
significando, ito preJtÚzo _
perior a 20.000,00V 28 f'erba para conservação e ,eonsêrto de equipamentos,1';-

pronto' pagamento, inclusive, para,-a.d.aptaçâoà atual ot-,
olagem.

;- Contrato de '8erviQos, poz horaa., para que 0$ au111ares
j: e serviço. possam atend r a tôdas as necessidades d
Seção, emQontr taç:O dnovos. pelo enosdurante
período de rea1iZQ.9ào de est~gio,s .' oursos previstos de
abril a agtsto do corrente ano.

X..,
48 40ndllçact erman-ente para. os serviços ex1;ernos e para. Sã

/ •• l> ••rant1r o ate!lfU..mento as var! institu1«;oes com aDeJo. ,.
de equipamento o por operadores da 8e«;a.o.

~'erba para aquisição de materiais de produgto recente.

a

o

o
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rr- UPEpXçtO. D PDLICA.C§B

'Ch te. WAlf
li ••1- funciott 1 pre ria c ndiçoes, tendo

vist a k insufioient do depósito, que t os os
recursoe de aco a9:0 do terial con ti~e era 1a -
pr v-i,agã. COll a preoariedade do esp o para conter
.3.ro•. de 300.000 exempla.r$8 estocado , n~o h: possibil!
dade de identificação r:pida dos volumes para atender

•• 1 •..•a qualque~ sol1citagao, ap ando-se e oria dos que -
trabalham 00 os livro , eapilhados à .ereê das ciroUD_
tA aias, contidos que tão caixotes ~ prateleiras,

nteQclnadas no próprio serv:1ço.
2- Biso peraanent de perda do at rial por 1ncêndi, !

da.de e .utro fatôre ••aore oent o-se que o ambiente,-, .na. t sotrido periodica ente prooe os de de1l1teoçao
•011 dedetizaçao.

3- 'alta de pessoal aeoéss.trio para o serviço de exp d.içã,
# •tendo sido deslocados varios funcionarios para outro

etoree.
Aqui a.crescentaao algQllAs sugestões para o

df.ato tescongestionamento' do serviço de expedlçf.c{. pu-
110aç:ea,

.-•.• emessa aos Centros· egi na1a de livro na redistr!,
,u{dcs anteriormente, por otiv s vÍlrl0 •

- IntensificaçãO' d envi de 11v a escolas pria;' •
riu. sta eleci ent s de ensin .êd10 e 'aqldade ••
de Pllo of1a da G, quanto p08stve~ por meio d
viatura da repartição, o que po sibilit doaç- de

lorYU.l.to.
o: Ide , por via rOdoviária, e

lares d08 demais J tados da
relaç:O a unidades

~ -area de jurl dlça
seo-do

CJP' •

etamo ao siete a de permuta de pu
tôras, o que contribui pa.ra a maior
d1ções do CP .e a solu-ç:Q dos casO

•tas doaçaoo
trega direta ao Centro R giona1s, por parte

Id1 tôras .•das quotas de ex plares q e toe aos
s, dentro da redistri u1ção de publicações que

f z costumeiramente.

li ações 00 Bdi-divulgação das ~
•que D:a.O 00 por-

das
e8-se
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t- ~1quidação do material bibliográfico ouja distribui-
ção f'oisu8pensa por razões várias.

7' g- Ã,côrdo com a C(Wrdenagã.. da DAJIIquanto aO planeJame!!
to e distribuição de pub110 ções., a ti . de se evitar
problemas c as partes interessadas e retardamento,

•••no processo.. de expedi:;".
••• • • •h- Co nnicaçao preVia a'O Serviço de ixpediçao das edi -

çôes a eere reoeb1das. para que sejam preparados CD

antecEldêneia o plano de distribuição e as listas d
•COrreio necessarias.

1'!!O SerYi<}o extraor(UnEtrio.. inolus! Ve aos
prazo 'de UlIl .110 s, para. dar cUmpri ente

!te .A"

#sabados, pelo
aO 4ontido no

Provi.dêaola que, a nosso v.r, e. raz absoluta .,
mente uraente refere-se à. centralização dos: ~rabalhQs de exped1çro,
pelos menos, das publica.çó•• peri~dj.Qas do DEP/eJn ...(IEflsttA »RAS!
.LEtRADE ESttlOOS f&1>A.GDG1COS, :aI LlOGlUf'U iRASILlIU nE EDlCA,lo •
JOLETXM tNFORMAfIVO) ~ para aB quais são mantidos flohlrio8 indepen-
dentes. () serviço de expedição, pelo menos para. as duas primeiras,
fioa sujei to a tôda . orte de difi<mldadeS.. .ore41ta os que, CG' &,

des$oupação de parte dO depósito Q utilização taoional de titdaa as
suas '6~e~1), conservando-se a.penas o aro sufioleate de exe pIa •
1"8Sdas edições "O o l.·eaerva e a.ntendo-se~ eapaço suf10ient para ••
novas aquisiçÕes" poder-se-.ia cogitar da 'instalaçãó de Wll servi;:o -
oentralizado para expedição e çont'~ôle d,1. partio:f.pação de 1"eQebinlj!

to em fichários adequa.dos•.

Assim •.os reapons:veis pela.s pUblicaç3es, li •
vrando-se das tarefas que promovem emperramentos nos respectivos s,!
tores, texiam melhQres cond,1ç3es para. dedicar-se aos trabalhos de

• .6o "redaçao e composiçao de cada nume~.

*

Anex.oa :ste a relação dos Projetos da Dll!P pa.ra 1968,. J: encaminha.-da a ,. Sa. (Anexo ni 3)
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ir ~,

slo ~ tes. e re "Q pies da iVisão de
•• ._~ ., d" 1 tocum.-n"a,9&O ,tiuo11l18.9aoe a Og1Ca. ue nos p reoe s urgenes,.

que e tão a reeI mar providências imediatas. 'desejo nosso progr •
mar reuniões per1ódl co o chefes de serviç par eolhê~ -
tlã'aquant à elt~oria r Boente dos trablho ,. par a tr.ooa d int0.t
aaç-e e av 11aç- d s re ultad o

to ést pri eiro pronuncia e • solio1t a
e pecial ., v. Sa.. ditiçuldade d ivisãoatençao de paca as q

MO te naeguid • t: o o ento. mln1 de recurso xe-'. S UQ trab lhos.ouçao d
Se fazer abstraçã das ifiou1dad de orde ri

elr que atet o &Dd ent das atividades de t o o lIEP, noa-
réço junto a Y. • a n 08S idade de dotar Divis-o e reOursos tn.. ~dispes :vai t e. termos de cert l."engol" e to da estru~ dos

erY1ços e r formul gãQdas condições eJllque se ncontram.
n. outra to af evidente ente. nos arrisoar •

a fazer, d Q da expedi nte a Y. Sa•• mera apresentação do qu deve-
rIam. s atingir, rescida do relat do, que nã pOden:fazezo, por
f lu de i •

!tencio aaen e,

'LZA RODRIGtJE
C rd n ora da ivisão de Dooumeta9;

tntormação Peda "gica.
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COllvên1otirmago enSre a S!ore. - . . . a.

tari.ad@ 14"&oão e Cultura e
o Cgso SUftll."ior de _Sibl1ot&oo
1'lGm1e••••••••• '•••• o • o ••••••• o

loa ••••• dias dO'mês de •••••••••••••••••••• de
•••••• o'Sr. Seoretlrio dI EduQsção e Cultura. do' Estado da. Clu.a.na.bara
••••••••••••••••• '•••••• o •••.••••••••••••• e O: Sr. Diretor do Curso ••.•
•••••••••• firmaram 'O presénte Co.nvênio, constante aOe ltens abà1xo
oofil"êr'Objet1vC)de promover <J' aprovei'hamento d08 al.unG" 4. ,Curso de
aibli'oteconom1a na C<)nd19ão de Açadêm~oos, Con,\ratadoB - a.te,ndentea di

Jlib11oteoonomia. •• nas Bibli ,teças Mblioae da Seoze tari a de Eduoa.ção
e Cultura do Bstado da.Guanabara.
-'tem Primei;o •.Saberá à. direção< doCurao de lSib11otecéDCHIl1-& •• u ••••

e,tetuar a seleção. dos alunos. dando. pre!@rênoia ,9.08 do ,semg.6 f ter
c,ir.e anoa, e que não tenham qualtuar ,outro- eapr-êgO'.

tiem~ePnd.1 aa. seleç~o sersl observada. a Grde rigorosa dEtaprovei ••
t_ento, tomando-ae eJa(iuJnsideração os graus- obtidos nas dJ.f'erentes-
d1soiplin&s e a, freqênQia doa oandidatGs,. e O' núerô de vaps ser:
ea.:t.ah$l ee1do, pela S(J(lretaria de Iducação e Cultura.
ttemteroeirb" Os atendentee de Biblioteoa ticarão obrigados â. prea-~.' ~
taçao de 3'0 (trinta) horas semanais de trabalho. sob a responsabili.
dade direta da Divisão deliblioteoaae noownentação.

t~e, guatr!u .os horárics esta.beleoidos pela Chefia a que estiver ••
, 11>. ••hierarqui,oamente subordinados os Aoa4emicoe. Contratados r nao deverao

ooincidir oom.()horário da's aulas do Curso ••••••• O'•• ' •.••.•••• o'. O'. o •••

._tem guint!c Os Atendentes de 111blioteca.cadê.-toGs Contra~ados,.pe.t
oeberãol (hUII) !!yár1e mínimo Visellf.e na~ReSiM, por oontada 401:a-
9:0 orçamentária. pa.ra pessoal contratado da Seoretaria d. idllca9~O•
'Ou1tura" ressa1vad'G que esta néo assume qualqt.t.~ vrnoulo e"pregat& .•
ri. ,oom os mesmoa.

Item s,xtOl O nmner ' de Atendentes de :Bibliotecas .• .lcadêmieos Con ••
iI 'tra.tados, sera inicialDlente de ••••••••.••••• alunos.

.• • ' ..,. , 1i&tem, aetlmcn " lQademio:o ,,:olltratado, podera ser. a qua. quer omento,.
canoelado, pela Seoretaria. de EdUCaçlo e Qultura. ou pela DireçãG ddo
Curso, •.•• ,;.•••••••••• o ••••••••••• o • • • • • .• • • •• QaSOG aluno não corres-
ponda às: exigências estabelecidas para seu aproveita ento.

'tem oitavo. A Seoretaria. de EduGação e Cl.lltux.-ae o Curso de •••••••
." .... ...•••••••••••••• -serao aepresentados, para fiel eXêC\1çaO deste Conve -

nlO" pelo D1reto.r da. Divislo de iblioteoas e Documentação •••••••••
• • • • •'. • • ••• • • • •• e pelo Diretor do Curso de •••• '•••••••••.•••••••••••••
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ttf! non ,o re ente Co Anio prevê
i# •••wa ane ap s s ipl aça, endo er

••nos no ae de m ~O. se inte o

prove1t todos ai
tuadas a tituições

# -de po -graduaçao.

s até
do al,!

ttf .I () presente Convênio é vállclOpelo prazo de 3 (tr&) ""
nos, podendo er proltt"O o, ediante tmoadltivo.

I. por e hare
te convênio que vai assinado pelo Sr.

ele aoôrdo, 1 nou.-se O' pres •
ecretário 4e Educação e eult!!,

,ra.•.••..Ouanabara ••••'•••• o' •••••.••• ' •••.•• ' •••.••••••.•••••• , • • • •. • • • •. • •. pe10
r. piretor o Departaaento de C

e pelo Sr. D1r tor da DiY1 ·0 de
•••••••••••••••••••••••••••• e pai

1tua •••.••••••••••••••,•.••.•••••••••
••1 lloteéa 1)00 ntaç ••••••••

r. ir tor do Curso de J:1bliot_
oono ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

&10.de S e1r t ••• '••••••••.•••••••••••••••••••••
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Rio de Janeiro. (S: d~ março d 1968.

Da: Coordenadora da. Dlvis~o de Documentação e
Informação pedagógioa do BBPE.

Ao: Diretor Executivo do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais.

Assunto. Projetos para 1968.

Senhor Diretor,

Encaminho a V. Sa.
Divisão de Documentação e Info~'magão
leiro de pesquisa.s Educacionais.

os projetos para 1968, da
#Pedagogioa do Cf;lntroBl'as,!.

Atenoiosamente,

~ ~~~
Elza Rodriguea Ma tina

Coordenadora da Divisão de Do-
• N'cumentaçao e Informaçao Pedagogica

NMLBM/mrn



DIVISl0 DE DOCUMENTAClO E INFORMAÇXO PEDAGOOrCA
."DO C.B.P.E.

IX

?-ERV~QO DE: BIBLlOORAFIA

1. IxrrpreMlã~ da Blbllograf'ia Bra llel!'a de Eduea~ão118. 1, 2,
3 e 4 do vel. ~6 referente ao ano de 1968, à razão aproxi-
mada d. 3.000,00 por edição •••••••••••• ~ 12.000,00

2. Impr s ão do indica Cumula lVO e A~sv~tos da
BBE (1953 - 1963) ••••••••••••••• ~••••••••• ~ 3.000,00

3. Aquisição do 1 ar-quí.vo de a~o 'com 4 gaveta NQ-

4. Aq,ulsiçe.o de 4- fichários de aço com 2 ga,etae
(de mesa) à razão de ler· 62,10 a unidade ••• NCr$

,. Aqui ição de 1 móvel para Adressograph ••••• ~

T O T A L •••••••••••••••••••••••••••••••••• N

/mrn.
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S:tSLIO'l$CA

1. Aquialgão

Compra de livro • • • •• •• ••• • • •• • • • •••••• • • •••• • •
2.800,00

500,00 V-

Assinatura de revista entrangel~a •••••••••••••

2 E ~ ••• ncao.erna.çaQ

EneardenaQão de livros, r vistas e diários otl-
ela:l..s •••.•••.••.•.••••••.••'11 ••••••.••.•••••••••• ., • -. • • • • • Cr$ 2.000,00

3. Material Pepmanente

AquiSição, eonservação e adaptação de arquivos,
segundo proposta da Metalúrgica Strong ttda •••• 1.900,00

T O T A L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7.200,00



to, i 7.

2..(, ~8.

;t ~1 /9.

SBOlo DE AUDIOVI8UAIS

, #Serviços avulsos, livros e per1odieos teenlcos, aqui-
Sição de quipamentos materiais de consumo e perma.
nente •••••••• , •••••••••• "••••••••• , .'•• , ." ." • •• JI:rt

Conservação e Gonsêrto de equ1pamento., aqui.i.
N ; ~çao de aeeeeorio8 •••••••••••••••••••••••••••••• R~w

3. Partiolpaç·o em C ngresso8, Conferênc1as, Reu-
niõe. ou Encontros Naeionais e Intepnaclona18 ., JOt
Contrato de serv1ços de traduç·o, r$dação, revi.
";'0 e transcrição de plétaa Sonoras •••••••••••• J1Cr$

!nstala~ao de unidade ltinerante ••••••••••••• w. ~

Publioação de "Manual dê Aud.lovisual' para pro.
, ,. I' ~tes.ore t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~j~

# .,,-Despesas com estaglos de professores, tecnicos e
eStudan te s ." ••••••••••• "•• "•• "•• "•.•••••••• ".;... lQ'~

Ince:otl "10 e pr*ómoção de exouz-aêea educa tivaa ".".!Cr$

Inoent1vo e promoção de dramatizações educatlvas ~
~-~. - I

_ 10. Produção de material fotog~&.t"ioo••• ••• • •• • • • • • •

(TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IIBrn.

3.600,00

3.600,00

2.400,00

20.000,00

5.000,00

3.000,00

4.000,00

2.000,00

1.400,00

50.000,00
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REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGOOICOS

1. Despesa com
d E ,tudQ
por edição

a impressão d ~ número. da Revi8ta
edagógicos, à razão aproximada 48

BraSileira
9.000,00

36.úoo,oo•••••• • • • • •••• • • • • ••• • • •• • •• •• • •

2. De peea com a lmpreeaão do catálogo por assunto
(do n. 70 c 100) ••••••••••••••••••••••••

e auto%'
9.000,00

3. De pesa éom a realização do
zão de 800,00 por essão

4 toruna educacionais, à l'a-
•••••••••••••• 3.200,00

T ° T A L ••••••••••••••••••••••••••••••••• N 48.200,00



8Içl0 DEDOCUMEUAçl E INTERcAMBIO

1. Encadornação de Diárlo80ficiale (lnclu1da na verba de enoa~
dernação da Biblioteca).

2. Montagem da. exposição sôbre "Educação no Btta811" no tfetand"
, do B.I.E. em Genebra. se8~do projeto apresentado ao Sr.

Diretor do I.N.E.P., em 1967 ~••• ,.,$ ••••••• ~$ 40.000,00

T O T A L •••••••••••••••••••••••••••••••~. NOt 40.000,00

TOfAL GERAL ~ • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • xCIi 161.21.,15

,..-
Em, r ~ de março de 1968.

~«-.J.t~
Elza Rod~lgue. Martius

f

Coordenadora da DiVisão de Documentação
e Informação 'Pedagógica

I
I,,
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS '.1 "-I , - I
I,.... #.,

Rua Voluntários da Pátria. 107 - Caixa Post~I, .1.-.02. Bqt~~c?!::!.~G:CDS_

Rio de Janeiro - GB.- ,Bra'sll-' o'

') ;'·'1 ..-~2
,. t'"l; i~rA,~'6D:

Rio de Janeiro, ÁO de maio de 1968.

Senhor Diretor Executivo,

Tendo em vista o entendimento verbal com o Sr. Diretor
do INEP, encaminho a V.Sa. o pedido de providências para a solução dos
problemas mais urgentes da Divisão de Documentação e Informação Pedagóg~
ca dêste Centro, tomando por base o relatório apresentado ao Sr. Diretor,
por intermédio de V.Sa., em 22-3-1968.

Dado que os recursos orçamentários com que conta o
CBPE são extremamente escassos face às necessidades existentes, solicito
a V.Sa. o estudo, junto ao Sr. Diretor, da possibilidade de correrem as
despesas à conta de verbas do INEP, à semelhança do que já ocorre quanto
a determinados serviços dêste Centro (por exº., expedição da Revista Bra
sileira de Estudos Pedagógicos).

Sem perder de vista os t~rmos do relato anterior sBbre
a situação atual da DDIP, suas dificuldades gerais e as específicas por
setor, que impedem o bom funcionamento do serviço, solicito a atenção e~
pecial de V.Sa. quanto às seguintes questões, com vislumbre de atendimen
to imediato :

lImo. Sr.
Dr. Péricles Madureira de Pinho
Diretor Executivo do CBPE

-.•. ) ,() v
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2.

';1J6- r /

'{c-..1:f" q;.ri ra manter a continuidade das assinaturas de revistas estrangeiras, e atua-
'~~~I' ~( lização do acervo da Biblioteca. Cab~ a:nda acre~c~ntar a i~portância da
~ i~;v obtenção de publicações editadas por orgaos espeClalS, como e o caso da
f"" <~, \ "s~c=ety for Research into Higher Educa t í onv , 'em Londres, através de subs-

~~~~J \ crlçao individual ou do pp. INEP.

~ l~ 2. Contrato imediato de, no mínimo, dois estagiários pro
oJ I) \,(0 cedentes de cursos de Bdb Lí.o t aconomí a , à semelhança do que tem sido levado

\\1-N~~~ \f a efeito por outros órgãos, para o serviço de referência, desfalcado, em~~v/ 1967, de 3 funcionários •
.("\li•.
V E; .v~.~~..NJ~ 1\ 3. Nanutenção do regime de serviço extraordinário dos

~\ serventes para a limpeza da Biblioteca, Atualmente, conta a mesma com um
servidor em tempo parcial (3 horas diárias) para conservação de 3 pavimen~
tos. A Biblioteca abrange cêrca de 50.000 livros, 6.000 folhetos, 816
títulos de revistas nacionais e 637 de peri~dicos estrangeiros.

I - BIBLIOTECA - 1. Destaque de recursos suficientes p~

11 ~ BIBLIOGRAFIA - 1. Contrato de duas pessoas para r~
rr1 Ir ~ dação de resumos analíticos para a Bibliografia Brasileira de Educaçãot~~~,»-j-óutros serviços específicos •

.~tr / I~/ \..:> A propósito, apresento a 'l.Sa. as seguintes sugestões;emc,'->' 1}1"' . ~ (l.;5 O .
~o o ~ t.- '?z."/(J;,êrmosde alterna tivas para a redação de "abstracts" :~.r>: a) Aproveitamento da colaboração da ~of. Olga Beatriz \<lolffKamergorodski,
'Çv ~ ~/ " ,~ ~vt~~ f~pr~fessora primaria do Estado do Rio Grande do Sul, posta à disposição,
v.~r \ ~ ate o mome~to, do CRPE da Bahia, com pedido de transferência p~ra o

~~ /\~~r' CBPE. As referências ao bom desempenho das funções da Prof. Olga Bea -

r ~.s, .1'- ~ tri z na Bahia figuram em anexo;
\~ :(•.. (

,../- :r> b) Renovação do contrato da Prof. rvIarthaMaria Sampaio de Souza, colabora-
~ -!Y'j

if dora da BBE até dezembro de 1967, com produção de boa qualidade, cujo

~1!1\·\rc) contrato não pôde ser renovado em têrmos de melhor remuneração, por fal
'~. ta de verba do CBPE;

Contrato da Prof. I1aria Antônia de Jesus, licenciada em Pedagogia por..-----
são Paulo, que serviu, até março último, na Divisão de Estudos e Pesqui

do CRPE
sas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", tendo-se transferido para esta

e

cidade.

~~, 2. Destaque de pessoa para o serviço de colagem e arqui
~~~ ~ / vamento dos recortes de jornais, trabalho cuja interrupção em outubro do

~n . ~ ; ano passado tem causado acúmulo difícil de ser superado (A funcionária Te-
'\ ~~~~ ~\ 1"'za Venâncio, re~entemente aplicada a tal tarefa, está afastada do servi-

V. V: u.~ ço público temporariamente, por motivo de ordem pessoal) o Tal situação le
/'V" vr"{" \

'-/.~ \va-nos a admitir a imediata suspensão das assinaturas de jornais, o queT_~V \
~~~ /}-



3.

significará a perda de material atualizado, de procura constante.

Nota - Na fixação dos padrões de remuneração para o trabalho das pessoas re
feridas nos itens ~, .Q, .2" cuja contribuição tem sido positiva, segundo d~
poimentos diversos, há que ressaltar que o assunto dependerá de verba dis-
ponível do INEP e dos níveis já estabelecidos em casos semelhantes, o que
nos escapa totalmente.

~ ,~
tJ>..,y-

~~,

7 ~.r
-.}-fj~ 0\ ~~

\ .•• ~Ir ~/ \ficati~a para~y ~V~, ~~~
y-\J \> ~ ~.1p~t~ de
yV-l ~tv V ;r-
I (\~ ~(\~ r rA-" \ ~

\~ ~~~o parcial, com um servente que possa atender aos trabalhos de limpeza e
"~.~~eslocamento de material para os outros andares do prédio. Tais tarefas~./ ~y..) vêm sendo feitas pelos próprios funcionários do Serviço.
A~V-. ,~ 1'r
*'~.~y 111- AUDIOVISUAIS - 1. Verba para compra de latas e ca.E
~ ó>',.fi'''i'~ retéis inoxidáveis, cêrca de 250 ao preço unitário aproximado de N!.i 12,00

J" <-Ç f para cada conjunto:

3. Providência imediata quanto ao destaque da verba de
N@ 121,25 destinada à expedição do v.14,ns. 3 e 4 da Bibliografia Brasile.i

~
ra de Educação, estabelecendo-se procedimento rotineiro quanto à remessa
da publicação em futuro. A propósito, a expedição da Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos é feita com recursos do INEP, não havendo, pois, justi

medidas diferentes em relação às duas publicações~
Quanto à distribuição da Bibliografia dentro do

consideração no item V (Expedição de publicações).

..pals, se

Necessidade de contar o Serviço, diàriamente, em tem

TOTAL ••.• - N@ 3.000,00-
Observação: - Não sendo providenciada a substituição das atuais latas e
carretéis, vindos já enferrujados d9 Centro Regional de são Paulo, serão pe.E
didos os filmes existentes, significando isto prejuízo superior a N@ •••••

•000,00

2. Verba para conservação e consêrto de equipamentos,sob
pronto pagamento, inclusive, para adaptação à atual ciclagem.

3. Contrato de serviços, por horas, para que os auxilia
res já em serviço possam atender a tôdas as necessidades da Seção, sem con
tratação de novos, pelo menos durante o períOdO de realização de estágios

• e cursos previstos de abril a agôsto do corrente ano.
'6-' ~

.~~.~~~ 4. Condução permanente para os serviços externos e para
\~~ ~~~v>tgarantir o atendimento às várias instituições com manejo de equipamento só
~~~<~o ~por operadores da Seção.

(~~'~P ~ " 5. Verba par~~isição de materiais de produção recen-

~#' te. ~\' ~ 1':/~ ~'rJ-9(~'\.,» ~
~/

/ (iiP ~~w-'v-' ...;.vt'
~..y
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IV - REVISTA BRASI~EIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - 1. À
semelhança do que ocorre com a Bibliografia Brasileira de Educação, enfren
ta a Revista dificuldades quanto à remessa, sujeita a pessoal variável(Cog
siderações no item V).

2. A impressão dos números, ressalvadas as providências
tomadas sistemàticamente, tem sofrido delongas,

\

Acolhemos a suge~tão do Redator-Chefe da Revista no sen-
tido de providenciar-se, caso posslvel, o empenho antecipado para as próxi
mas edições, com a devida comunicação ao Serviço Gráfico do IBGE. Idênti-
ca medida poderia ser tomada quanto à Bibliografia.

/ [W~vY' ~

~ ~~~ fIJ~~el a
O ~ ~ ç: ~is~a e da

~~ ~~ '\ r V - EXPEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES - 1. Instalação urgente de~ .c. ",' _
JY ~ ~ serviço centralizado para expediçao e contrôle de recebimento ô.as publica-

~1)'V ~/ i ções periódicas do INEP/CBPE (R~vista Brasileira de Estudos Pedagógicos ,Bi
~ bliografia Brasileira de Educaçao e Boletim Informativo).

\

3. Ainda"
reconsideração do
Bibliografia (até

segundo sugestão do Redator-Chefe, seria acon
nível de pagamento atribuído ao revisor da Re
o momento, à razão de N@ 0,50 por página).

Até o momento, para as duas primeiras publicações, há tô
da sorte de dificuldades. A instalação imediata dêsse serviço parece-nos
viável com o aproveitamento do trabalho de funcionários da Revista somado.
ao dos que já servem à Expedição.

2. Remessa de livros, em grandes quantidades, ao Centros
~~' Regionais, que se encarregariam da redistribuição através das Secretarias

/.: r.. ArJ'.:r i.P ,'--------=--------~---------
~~ ~.\ e Educação, o que propiciaria, em parte, o descongestionamento do depósi-
~~~ ,;.,~.,;;.~to, cuja área é absolutamente insuficiente para conter o material. Ao
~~v.~~ ~BPE caberia, igualmente, dirigir-se às Secretarias de Educação dos Esta
~~~_~~ dos so~ sua jurisdição, colocando os livros a sua disposição para encaminha
Y.(V;- :nento as escolas.

cf~~ras.
~o-'/ <~.

,~i 4. Entrega direta aos Centros Regionais, por parte das
\,\P"~.6i tôras , das cotas de eocemplares que tocam aos mesmos, dentro da re.distri

~~ ~ buição de publicações que é feita costumeiramente.~~~~r5.
~~~ ção foi suspensa por razões várias.
5twr .

60 Acôrdo com a Coordenação da DA11 quanto ao planejamen
de publicações, a fim de se evitar problemas com as par-

Retôrno ao sistema de permuta de publicações com Edi

Liquidação do material bibliográfico cuja distribui-

to e distribuição
tes interessadas e retardamento, no processo de expedição.
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5.

7. Comunicação prévia ao Serviço de Expedição das edições
a serem recebidas, para que sejam preparados com antecedência o plano de dis
tribuição e as listas de Correio necessárias.

t~azo de
\lvros.

Aum mes,
8. Serviço extraordinário, inclusive aos sábados, pelo

para dar cumprimento à tarefa de distribuição maciça de

Aguardando as providências de V.Sa., apresento, nesta opo]Z
tunidade,

Cordiais Saudações

Elza Rodrigues Martins
Coordenadora da D.D.loP.

DDIP/vml.
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CIINTRO IIRASIL•• RO D. •••• CilUI... .DUCACIONAIS
Rua VoIunt4rlos da P4tr1a, 11'I _ Calxa Postal, 1- •• Botafogo

R •o d _ .J a n _ Ir o - G B. - B r a a"

SEç.KoDE EXPED IÇÃO - 1968------~----------------------------- ----

.:

/ 12.000 exemplares da REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS,
/

I N2S 104, 105, 106 e 107;
8.000 exemplares da BIBLIOGRA.FIA BRASILEIRA DE EDUCAçIO,

Vo1. 15 - NQ 1, Vol. 15 - N2 2 e índice Cumulativo
de Autores (1953/1963);

21.585 exemplares de LIVROS e PUBLICAÇÕES;
1.250 PESSOAS rN-G--BAlfrÃ-&;-(

, ,2.570 ENTIDADES E PESSOAS atraves do Correio, Transporte ROdoviario
e Viaturasdo CBPE.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1968.
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Em 25 de novembro de 1968

Senhora Coordenadora:

,Transmito a V. Sa o re1atorio das atividades da Biblioteca do CBPE
durante o período de janeiro a outubro de 1968.

AQUISIÇÃO

LIVROS E PERI6DICOS
FOLHETOS NACIONAIS ESTRANGEIROS

Compra Doação Compra Doação Compra Doação

28 540 10 443 158 628

REGISTRO E CATALOGAÇÃO
Livros registrados e catalogados ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 455
Folhetos classificados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113
Folhetos catalogados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70,Liv:vos preparados para emprestimo ••••••••••••••••••••••••••••••• 1440,Fichas para os diversos catalogos ••••••••••••••••••••••••••••••• 1820

ÇQNSULTAS E EMP~STIMOS

MESES CONSULTANTES CONSULTAS
Janeiro a outubro 4351 7500

o acervo atual da Biblioteca é de 48 700 livros catalogados
816 titulos de revistas nacionais, 640 de periódicos estrangeiros
cêrca de 7 500 folhetos. g de 3 180 o nQ de leitores inscritos.

Concluído o trabalho de encadernação de livros e revistas, num
total de 650 volumes.

Realizado um levantamento para a compra de livros nacionais e
estrangeiros com seleção dos mesmos nas 28 livrarias a que se recorreU
para a aquisição. ,Executado o fichamento de artigos de periodicos estrangeiros.

,
e

LMG/ro.




