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Decerramento da placa, ator Jairo Klein como Fernando Pessoa e coral do Cecune na inauguração

IPA inaugura Biblioteca 24 horas
pretende facilitar a pesquisa e
estimular a leitura.
inovação
Conforme a Bibliotecária
Responsável, Marialva Machado Weber, a grande novidade
é o horário de atendimento.
“Além de funcionar durante 24
horas, fato inédito em campus
universitários no Brasil, a
Biblioteca Central disponibilizará aos seus leitores diversos
serviços”, acrescentou. Entre
eles: a Comutação Bibliográfica (Comut) que é a localização
e busca de material bibliográfico não disponível no acervo
das Bibliotecas do IPA; a visita
orientada; as salas de estudo
para trabalhos individual ou
em grupo, com instalações
para uso de notebook e as
mais modernas tecnologias na
área da informática.
Marialva informa que a bi
blioteca será aberta para toda
a comunidade, porém somente os alunos do IPA poderão
retirar livros.

A volta do livro roubado

O escritor gaúcho Caio Fer
nando Abreu, dentre tantas
personalidades, também
estudou no IPA. Um livro do
Caio, ou melhor, um livro que
ele “levou” do IPA, está de vol
ta ao local de origem. O curioso é que a obra chama-se
“Insônia”, de Graciliano Ra
mos. Boa coincidência para
uma biblioteca 24 horas.
O fato engraçado é o que
foi escrito pelo próprio autor
do furto, logo na primeira pá
gina:

sou um ladrão.”
Em algumas semanas ha
verá a entrega de um espaço
destacado para o acervo pessoal do escritor, doado pela
família.
Por mais que você tenha o
intuito de ser um grande escritor como Caio, não pense em
seguir este exemplo. E aproveite as noites de insônia
para visitar a Biblioteca. Boa
leitura!

“Caio Fernando Abreu Agôsto - 66
Êste livro foi descaradamente roubado da Biblioteca
do IPA por esta pessoa que
leu com muito prazer e agora, numa tarde chuvosa de
setembro, à véspera de completar 18 anos, confessa o
fato cinicamente, despido de
quaisquer remorsos. - Oh, Caio: homenagem inusitada

Fonte: www.librairie-portugaise.com

No dia 26 de agosto de 2005,
em grande estilo, foi inaugurada a nova Biblioteca do Centro
Universitário Metodista IPA.
Muitas atrações marcaram
este dia. O evento iniciou com
uma cerimônia realizada no
auditório Oscar Machado,
homenageando os ex-professores Luiz Stábile e Washigton
Gutierrez com a honra ao mérito pelos serviços prestados à
instituição. Logo após, os convidados deslocaram-se até o
novo prédio da Biblioteca onde
ouviram, com muita atenção, o
coral do Centro Ecumênico de
Cultura Negra (Cecune), que
fez sua apresentação ao ar
livre, na sacada. Personalidades estiveram presentes, entre
elas o Prefeito Municipal José
Fogaça, que recebeu do Reitor da Universidade, Jaider
Batista, a chave da Biblioteca,
juntamente com sua ficha funcional, já que iniciou sua carreira de professor no IPA.
Chamada de Biblioteca
Central, por armazenar o acervo de todos os cursos, o local

Reitor fala sobre
o novo ambiente

Prefeito José Fogaça prestigiou a inauguração da

Jornal Mural - Em que
modelo a biblioteca foi
inspirada?
Jaider - A biblioteca é
aproveitamento do prédio
do antigo internato do IPA.
O auditório da biblioteca é o
antigo refeitório do internato.
Como é um prédio histórico,
mantivemos as formas
externas e tudo por dentro
foi remodelado. O teto mais
alto e com desenho mais
futurista, permitiu a
construção de um mezanino
que corresponde em área a
um andar a mais. É todo
para estudo individual.

Entrevistas

Fogaça: “aproveitem o dia”
Biblioteca central do IPA. Em seu discurso, lembrou
que iniciou a sua carreira de professor na instituição

Jornal Mural - O que o senhor está
achando desta iniciativa de uma
biblioteca 24 horas aqui no IPA?
José Fogaça - Tem várias coisas
aqui que são muito simbólicas. Primeiro, esta é uma casa construída sobre a
rocha e isso já tem uma simbologia
muito grande. Não tem nada mais sólido, nada mais definitivo, mais imorredouro do que uma biblioteca. O
conhecimento que tem aqui dentro é
um conhecimento que fica para eternidade, que fica para sempre e essa
construção nesta
casa de pedra tem
uma simbologia
muito grande. A
outra simbologia é
da porta aberta 24
horas. O livro e a
biblioteca tem uma
tal importância pa
ra o mundo, para a
nossa vida que é
um crime fechar
uma biblioteca. Então essa é uma simbologia forte. Uma biblioteca que não
se fecha tem um significado enorme.
Em terceiro lugar, entrando aqui a gente vê outra coisa nova e talvez até inédita, é o acesso que os leitores têm aos
livros é um contato direto. Quem tem
prazer de lidar com os livros, sabe que
não é só a leitura, mas abrir um livro,
tocar num livro, cheirar um livro, faz
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parte do ato de ler. Assim como se faz
para beber um livro de qualidade. A gen
te precisa do olfato, dos olhos e precisa
do paladar e para ler também, precisa
desenvolver todos os sentidos.
JM - Qual a mensagem que o
senhor deixaria aos alunos do IPA,
principalmente para nós que estamos começando com esta opor
tunidade de poder contar com uma
biblioteca 24 horas?
José Fogaça - A mensagem é carIvo Gonçalves/PMPA pe diem. Aproveitem o dia.
Apro veitem isto
que esta aqui, vi
vam intensamente; isto que está
sendo oferecido a
vocês, porque é ra
ro e é único. Essas
coisas não se
repetirão na vida
de todos. E o te
souro, a riqueza que a gente extraí de
dentro dos livros é, também, uma
riqueza singular. Nós não encontramos isso em mais nada. Nem na natureza, nem nos outros. Os livros têm
uma riqueza profunda, porque eles
acumulam história, vida, cultura, pensamento, conhecimento, inteligência
de gerações e gerações e gerações.
Portanto, aproveitem o dia.

JM - Por que funcionar
24 horas?
Jaider - Partimos do
princípio de garantir acesso
amplo aos bens culturais.
Sabemos que para
muitos(as) estudantes pode
faltar o ambiente mais
propício e confortável para
os estudos. Também
consideramos que para
muitos(as) os horários de
trabalho e de possibilidade
de reunir-se em grupo ficam
restritos ao período em que
normalmente os campi
universitários estão
fechados. Consideramos
a oferta em 24 horas como
ampliação de direitos.
No caso, direito à cultura
o tempo todo.

