MEMÓRIA DE UMA BIBLIOTECA : RESENHA
SOUZA, Ieda Maria (Org) et al. Biblioteca Universitária da
UFSC: memória oral e documental. Florianópolis: [s. n.], 2002.
Entende-se por biblioteca um lugar onde se guardam
livros e conhecimentos, pode-se nesse ambiente buscar soluções
e sanar as dúvidas pela leitura. A biblioteca é um memorial de
documentos e estes podem estar contidos em diversos formatos,
e possibilita conhecer a sua história no decorrer de sua
existência. O livro “Biblioteca Universitária da UFSC: memória
oral e documental” proporciona uma viagem de volta ao
passado, resgata a sua construção, revela as memórias dos
administradores e conta “causos” interessantes do cotidiano.
Tudo isso transforma na preservação da própria história de
pessoas e mistura-se a preservação da memória institucional.
Este documento teve o apoio da Associação dos ExAlunos da Universidade Federal de Santa Catarina ao
apresentarem para a administração da UFSC o “Projeto
Memorial da UFSC” com o objetivo de resgatar e divulgar a
história da Universidade através de espaço próprio, criando
assim o Memorial da UFSC.
O livro traz os relatos pessoais de funcionários e das
onze diretoras da Biblioteca, conta a história de sua gestão e
resgata os valores e a identidade da Biblioteca Universitária no
seu contexto administrativo e pessoal.
Nas páginas iniciais é fornecido um resumo sobre a
história da Universidade e proporciona ao leitor voltar no tempo.
A leitura é agradável e conta de uma maneira muito delicada
toda a trajetória da instituição, desde sua implantação, as
construções, as reformas, as épocas de calor e enchentes, os
momentos de tristezas e de alegrias; impulsiona o viajar em
lembranças com fotografias dos principais acontecimentos do
início das atividades da universidade, mesclando com a própria
história da biblioteca universitária até o ano de 2002.
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Trata-se de uma obra envolvente. Ao resgatar a história
da Biblioteca Central da UFSC, o leitor deste livro vai sentir um
grande fascínio e satisfação com cada palavra expressada por
aqueles que trabalharam muito para conquistar os objetivos da
instituição e também sua realização profissional e pessoal.
Recomenda-se a leitura para todos interessados em
conhecerem fragmentos da história acadêmica catarinense,
principalmente a história dessa biblioteca central, considerada
um dos maiores acervos do estado de Santa Catarina. É uma
leitura sugestiva para pessoas interessadas na gestão da
organização e da atuação de profissionais da informação.
Configura-se como um excelente livro de cabeceira aos alunos
de biblioteconomia, ciência da informação e demais estudiosos
da história da Biblioteca Universitária da UFSC.
Resenha elaborada por Chirley Cristiane Mineiro da Silva
Bacharel em Biblioteconomia pela
Universidade Federal de Santa Catarina
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