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to 1 l o se 
O Instituto Racional da Estudos Pedagogicos, atraves 

do seu.Centro de Documentaçao & Intercambio, vem contribuindo de modo 

significativo para o enriquecimento das bibliotecas de escolas o de ou— 

tra: instituiçoe: de cultura em todo o país. 
Para esse fim foram adquiridos, de janeiro de 1953 ate 

a presente data, êªªgplo livros, inc luindo obrus didaticas, pedagºgicas, 

de cultura geral, de infernaçoes sobre o Brasil e assinaturzs de revistas 

ds educaçao. ' 

Durante Ésse períºdo foram doados 227. 985 livros a bi- 
bliotecas da escolas primarias, nºrmais, secundarías, comerciais e supo- 

riores, . bibliotecas municipais e de orgaos de administraçao da educaçao 

no país e, Radiante solicitaçao, & estabelecimentºs de ensino e a centros 

de divulgação no estrnngeíro. 

bli & r 1 ra e educ ão 

WW“ Bateman aind: o Centro da Documentaçao Pedagogica do 

IEEPÍ?QIWÍÉSÃ;ÍÉ registro sistematiza da literaturu educacional brasilei- 
rn,n 111: de Bar eontinuidaáe ao trabalhº iniciado eu 19hh, refbrente & ob] 

abras .ditadas do 1812 : lean. 
Can :sto objetivo, vem o INE? elaborando um boletin in— 

titulndo “Bibliografin Brusiloira da Educaçao", qus inclui & indexaçao 

do livro:, nrtigos de revistns e jornais e de outros documentos nao 1:- 

pressas, :: tendo publicado cinco namoro.,íreforentes aos anos de 1953 .. 

195b; abrangendo um total de 1. 87h ítens. Vbn, ainda, levantando pro- 

"gresíívnlente : lataria publienda de 19hs a 1953 no campo da educaçao. 

I .. r Br 1 

Procura tnnbíh o 153? interessar pesquisadores de todo 

o país no levantancnto bíglíogrífico para o estudo da histéria da educ:— 

çío no Brasil. Visando a facilitar o trabalho de pesquisa elaborou um 

roteiro par: a cºleta da dados, distribuída & faculdades de filosofia, 
& institutos historicos e a pessoa: interessadas nesse trabalho. 

Considerando a extensão do trabalho, tera êle que ser 

feito por estado e publicado parceladanente. Ja se encontra quase con— 

cluído un primeiro levantamanto das fontes pura estudo da historia da 

oducnçao nn Babi: (Ja indexados 959 ítens), em andamento o referente a 

Santa Catarina, estando para iniciar—se agora a parte relativa ao Para—
o 

na. 
Trata—se de uma pesquisa de base, sem a qual será impos— 

sfãel & elaboraçao da Historia da educaçao no Brasil, lacuna que vem di- 
ficultando : compreensao da nossa realidade educacional ª & Visaº das
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tendências da educação brasileira. Coa perfeita consciência da necessida- 
de 63:90 levantànento bibliográfico ; que o INEP se propõe a prestar intei— 
rn colaboração ;: pessoal ou instituições que se disponha: a realizÃ-lo. 

aggliºtºgª Rºyªle Bgagª 

Prétende o INEP organizar uma bibliotecn central de 

educaçío, dotando-a das obras básicas produzidas não sá no domínio da edup 

cação cano tamb£i nos da sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, 
histárín, econonia e ciência polftícg. 

Para ªsse fin, vem se empenhando na reforma total da 
Biblioteca Hurílo Bragg, nio 55 no que se refere & inatalaçSQS materiais 
e : adoçío de técnicas nodernas ée documentaçãº, como, também, na amplia- 
ção intensiva do acervo dóâãíspunha. Assim, nos últimos dois anos, forum 
adquiridos h.029 volunez, estando já programadas oútras grandes aqnisições 
de nodo a cobrir as necessidades básicas da biblioteca que se deseja for- 
nar. . 

O setor d. poriádicos ven tambéà merecendo grande aten- 
ção. 85 no corrente ano adquiriran—so 39 coleções de revistas . publica - 
ção: soríadnn ”brasileiras, na: totnl do 1.170 volunos; rora- tomadas assi— 

naturts,»óãra 1955 o 1956" de 17 revistas inglesas, 57 norte—anerícanas , 
19 truncosas, 3 belgas, 3 brasileiras (revistas de educação, psicologia , 
sociologia . nntropolºgia), de todos os periodícos da UNESCO e da Uniao 
Panancrícana. Foste particular, ressalta—so : contribuição da Elbaixndn da 

França no Brasil, doando à Biblioteca do INEP 23 assinaturas de revista: 
francosns.

. 

& Revista Brasiloírn de Estudos Pedagogieos, orgao tr; 
mostral de ostudos o psiquisas da Iininterio da Educaçao . Cultura, qua se 

publica sob a rezponaabilidado do I.!.B.P., con o fim de expor e discutir 
quentão: gerais dc pedagoxin'c, do nodo especial, os prºblemas da vida sãº 
eaeíonal brasileira, possuí ul: tíragcn de 2.000 «resplaros, figurando sn— 

tro seus nssinantes as faculdades de filosofia, institutos de educação,-e; 
cola: nor-ais, instituições ligaâa: aos problemas educacionais e professô— 
res. ??
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Recentemente foi publicado o numero 56 (eiâahnºªdgagg & 

brã”rjsâ33o que representa apreciavel esfôrço no sentidó %de cobrir & atra— 
so eo: que vinha sendo publicadn ezsa revista.




