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Resumo 

  

O DELFOS - Espaço de Documentação e Memória Cultura da PUCRS, inaugurado em 4 de 

dezembro de 2008, reúne documentos e peças dos 34 acervos (150.000 itens) originários das 

faculdades de Letras (em sua maioria), Comunicação Social, História e Arquitetura, visando à 

preservação, estudo e divulgação desses objetos culturais. São livros (bibliotecas dos titulares 

dos acervos), originais de obras, manuscritos, documentos pessoais variados, fotografias, 

troféus, medalhas, certificados de honrarias, correspondências, mapas, esboços, plantas, 

maquetes, coleções de periódicos, publicações na imprensa sobre literatura, jornalismo, 

cinema e arte (esculturas e quadros), discos, microfilmes e objetos de uso pessoal.   

Se a preservação da integridade física desses documentos e peças que registram a história da 

cultura brasileira é urgente necessidade, pela fragilidade natural dos suportes utilizados, em 

sua maioria documentos, sujeitos ao desaparecimento, mais importante é, também, divulgar a 

vida e a obra de escritores e intelectuais que muito contribuíram para o desenvolvimento 

cultural do País,  

A organização de catálogos informatizados dos documentos e peças museológicas dos acervos 

(I Etapa), bem como a reprodução em meio digital dos documentos raros ou de grande valor 

cultural que fazem parte do DELFOS (II Etapa) são ações fundamentais que constituem visam 

à abertura desse espaço à pesquisa e à produção científica. Tais arquivos ficarão disponíveis 

sob a forma digital, impressa ou em reprodução fotográfica. Concluídas as etapas iniciais, far-

se-á a edição do catálogo e dos textos, na composição da página (III Etapa). Segue-se a 

publicação dos produtos na página do DELFOS (IV Etapa).  
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Para a realização dessas etapas, é imprescindível a participação de dois bolsistas que 

desenvolverão as atividades previstas neste projeto, orientados pelo professor coordenador e 

supervisionados, em relação às atividades técnicas, por um funcionário administrativo da 

Biblioteca Central.   

PALAVRAS-CHAVE: acervo literário; catálogo informatizado; literatura sul-rio-grandense.  

 


