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Fundada em 15 de Agosto de 1846, como um Gabinete de Leitura aos moldes do
Real Gabinete de Leitura Português instalado á época no Rio de Janeiro. A
Bibliotheca Rio-Grandense tem sua história firmada na disseminação do
conhecimento e preservação da memória, sendo considerada berço de entidades
conceituadas na cidade, como a Academia Rio-Grandina de Letras e a Universidade
Federal do Rio Grande. Situada desde 1910, na Rua General Osório, nº 454, no
Centro da Cidade do Rio Grande possui em seu interior acervo inestimável e ainda
incalculável. O presente projeto surgiu da necessidade de um catálogo que
contemplasse todos os jornais constantes no acervo, visto que esses estão entre os
itens mais pesquisados da instituição. O catálogo existente (tanto o de fichas quanto
o de folhas soltas), além de estar desatualizado, não contempla todos os títulos
presentes no acervo, e esse trabalho tem o objetivo de criar um catálogo geral que
disponibilizar aos usuários dados como o título de cada jornal, o período da coleção
e a sua localização dentro do acervo, facilitando, dessa forma, o serviço de
referência e dando maior visibilidade a esse acervo junto a comunidade. Para tanto,
dados como o título, o lugar de publicação, número de registro, datas existentes e o
local onde está armazenado cada jornal estão sendo coletados junto às estantes e
inseridos em planilhas no software Microsoft Excel. Em um primeiro momento, foram
coletados os dados dos jornais armazenados no andar térreo, e está em andamento
a coleta dos dados dos jornais do último andar. Além disso, foi elaborada uma lista,
em ordem alfabética com os títulos, seu lugar de publicação, número de registro e
período da coleção, para que ao procurar um título, facilitando a consulta. O catálogo
dos jornais armazenados no andar térreo, foi impresso e já está em uso, e os títulos
foram separados de acordo com seu lugar de publicação (Rio Grande, Pelotas, Porto
Alegre, Rio de Janeiro e estrangeiros) estando os jornais correntes separados
daqueles cuja circulação terminou. O catálogo da Sala Joaquim da Silva Filho, já
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conta co mais de 450 títulos e pode ser acessado via computador no setor de
referência. A elaboração dessas planilhas torna rápida e ágil a localização dos itens
para os pesquisadores, além disso, o presente trabalho possibilitou a sinalização das
estantes, a troca das etiquetas de identificação danificadas e uma maior
racionalização do espaço destinado a guarda desses materiais, visto que muitos
deles foram mudados de lugar.
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