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Em alemão, a obra ‘Dombey e
Filho’, de Charles Dickens, é
uma das raridades da biblioteca

Barack Obama faz um tributo aos
americanos contando a história
das filhas e de seu cachorro, Bo

Os móveis da
biblioteca
foram projeta-
dos por alunos
voluntários da
universidade

Excelência em educação, liderou
a primeira lista de best-sellers
infantis do ‘New York Times’

A vida e a obra do famoso pintor
holandês é contada, em chinês,
especialmente para crianças

Parte da série ‘Edições em Línguas
Estrangeiras’, a obra, em português,
foi publicada em Pequim, em 1979

Charles Dickens

Of Thee I Sing

The Kissing Hand

Os Pequenos Desportistas

Vincent Van Gogh
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Parte do projeto já
pode ser vista amanhã
(24), durante as come-
morações dos 25 anos do
Estadinho, que doou 1.001
livros. Mas o que será conferido
ali é apenas uma mostra do que virá
para o primeiro semestre de 2013.

O espaço de 300 metros passará por
uma reforma nas férias para acomodar a
biblioteca infantil, o núcleo de design e a
área de convivência do Centro Universi-
tário Belas Artes. A partir do próximo
ano, quem quiser levar um livro para
casa, só precisará fazer um cadastro gra-
tuito. “Multas por atraso serão pagas em
brinquedos e produtos para institui-
ções”, diz a assessora institucional Patrí-
cia Cardim.

Os móveis foram confeccionados por
alunos do curso de arquitetura, para um
espaço que deve ir além da literatura,
com contação de histórias, cursos,
exposições e uma brinquedoteca man-
tida pela Ri Happy. “Se pudesse tirar
um personagem, tiraria a Barbie, que
não fez nada pela história das crianças.
Mas, em respeito às crianças que gostam,
ela está aqui, em forma de livros.
Meu papel é incluir e não
excluir”, diz Duda, que so-
nha com um espaço inteiro
para a Lego. “Ainda temos
um caminho longo e precisa-
mos de parceiros e doações.”
E você, já fez a sua?

C
apaC

ap
a

Modelo
A maior biblioteca Infantil do

mundo também nasceu da
iniciativa de uma só pessoa, a
alemã Jella Lepman, que, em

1946, no pós-guerra, enviou
cartas a vários países pedindo

livros. Hoje, a biblioteca funciona
no castelo de Blutenburg, em

Munique, e tem mais de 500 mil
livros, em 120 idiomas
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Biblioteca Infantojuvenil Multilíngue. R. José Antonio Coelho,

879, V. Mariana, 5576-5771. 7h/21h (sáb. e dom., 7h/17h).

Quer doar? Fale com a Duda! biliotecainfantil @belasartes.br

Com a meta dos 20 mil livros alcançada
(só Duda cedeu 4 mil de seu acervo), a
ideia foi priorizar a qualidade e fomentar
outras bibliotecas. A princípio, o espaço
deve abrir com 10 mil livros, revistas, CDs
e DVDs criteriosamente selecionados,
com títulos em braile e recursos de audio-
descrição. Materiais didáticos e repetidos
(40 volumes de ‘O Menino Maluquinho’,
por exemplo) vão para 25 bibliotecas co-
munitárias. Raridades, como as que desta-
camos aqui, ficam na sede.


