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A necessidade de preservação dos acervos das instituições torna-se
muito evidente na atualidade. A grande maioria das instituições
detentoras de acervos enfrenta, em maior ou menor medida, dificuldades
para conseguir desenvolver uma efetiva política de preservação
documental, o que acarreta por vezes em grandes prejuízos, inclusive
levando à perda de bens culturais. Dessa forma, torna-se especialmente
importante pensar em medidas de conservação preventiva, visando à
manutenção do acervo como um todo. Com a implementação de medidas
desse tipo, é possível retardar a necessidade de intervenções como a
restauração, pois esta, por envolver um tratamento individual de cada
peça, tem custos bastante elevados, o que muitas vezes inviabiliza um
trabalho desse tipo nos acervos. A ação aqui proposta prevê, portanto, o
desenvolvimento de uma série de medidas de conservação preventiva,
tais como: atividades relacionadas à higienização dos materiais do
acervo, acondicionamento adequado, bem como alguns pequenos
reparos que possam ser necessários. A aplicação dessas medidas é feita
após a elaboração de um diagnóstico apontando as condições do acervo,
bem como as intervenções necessárias em cada um.  Atualmente a ação
é desenvo lv ida com a par t ic ipação de a lunos dos cursos de
Bibl ioteconomia e Arquivologia. É importante destacar ainda a
possibi l idade de part ic ipação de alunos do Curso Técnico em
Biblioteconomia, da Escola Técnica da UFRGS, com o intuito de
aprimorar os conhecimentos obtidos nas disciplinas relacionadas a essa
temática. No momento, estão sendo realizadas atividades em três
diferentes acervos: no Acervo Benno Mentz ( junto ao Inst i tuto
Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS), que possui farta
documentação relacionada à imigração e colonização alemã no Rio
Grande do Sul; no acervo bibliográfico do Museu de História da Medicina,
detentor de importantes obras referentes à memória médica do Estado e,
f inalmente, no acervo bibl iográf ico e documental do Centro de
Documentação sobre a AIB e o PRP, que possui  s igni f icat iva
documentação a respeito da história política do Rio Grande do Sul.  As
atividades desenvolvidas objetivam, de modo geral, contribuir para uma
melhoria nas condições de preservação desses documentos, dentro das
possibilidades de trabalho e especificidades de cada um dos acervos em
questão.


