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O Projeto visa dinamizar, promover a leitura e disponibilizar para o público interno e externo
do IFRS-Campus Porto Alegre o acervo CERLIJ (Centro de Referência em Literatura Infantil
e Juvenil) que é composto de livros infantis e juvenis: primeiras edições, livros que não são
mais publicados e livros de autores gaúchos. Parte deste acervo foi uma doação da
FABICO/UFRGS ao IFRS Campus POA em uma parceria através do Grupo de Pesquisa
LEIA: leitura, informação e acessibilidade. Destaca-se a importância de propiciar aos alunos
do Curso Técnico em Biblioteconomia a oportunidade de colocar em prática os
conhecimentos construídos durante o Curso, já que o CERLIJ é um espaço onde se realiza
Ensino, Pesquisa e Extensão. São alguns objetivos do Projeto: realizar ações de
preservação e conservação do acervo; organizar e dinamizar o acervo e o espaço do
CERLIJ; disseminar informações do CERLIJ para a comunidade; utilizar o CERLIJ como
biblioteca laboratório; realizar ações de promoção da leitura e culturais; estabelecer
parcerias interinstitucionais. Dentre as ações realizadas, destaca-se a organização e
recuperação dos livros que necessitam de reparos para disponibilizar para a comunidade.
Durante a higienização do acervo foram separados os livros para reparo. Foi realizada a
organização nas estantes e tratamento técnico através da sistematização cromática. Os
reparos nos livros estão sendo realizados de forma a manter o mais próximo do original.
Pode-se perceber o desgaste avançado de alguns exemplares devido ao tempo e ao
manuseio e a acidificação do papel, portanto alguns não poderão ser recuperados, mas
serão acondicionados em caixas apropriadas para posterior utilização. Como resultados
parciais, destaca-se a realização de levantamento dos livros disponíveis e as condições
físicas, higienização, tratamento técnico e reparos nas obras que necessitam de
intervenção. Registra-se ainda a realização do “I Encontro Estadual Leitura Inclusiva
GT/RSPOA” promovido pela equipe do CERLIJ, que contou com mais de cento e cinquenta
participantes. Este Evento foi possível através de uma parceria com a Fundação Dorina
Nowill (SP). No Encontro aconteceram palestras e oficinas voltadas para professores,
técnicos, bibliotecários, alunos e comunidade com objetivo de inclusão e acessibilidade
através da leitura. Dessa forma, as ações de revitalização do acervo do CERLIJ e a
promoção da leitura vêm contribuindo para a consolidação de um espaço dinâmico e de
interação, envolvendo a comunidade. Esta experiência mostrou-se de grande importância
para a formação acadêmica e para o futuro profissional dos alunos e bolsistas do Projeto.
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