Academia de Letras de São João da Boa Vista

Projeto de Catalogação da Biblioteca

A ACADEMIA
A Academia de Letras de São João da Boa Vista, ao longo das cinco décadas de sua profícua
existência, granjeou uma biblioteca que conta com aproximadamente 4.000 (quatro mil) títulos. O
precioso acervo está cuidadosamente preservado nas estantes dispostas na sede da instituição.
Neste meio século de existência, nunca houve um trabalho de bibliotecário profissional que
catalogasse e organizasse o conjunto das obras pertencentes à Academia. Estas abrangem as mais
diferentes áreas, da literatura à história, das artes à cultura em geral, com especial destaque para
livros e documentos referentes à Revolução Constitucionalista de 1932 – prestes a comemorar 90
anos e da qual a cidade e região foram importante palco.

O PROJETO
O projeto ora apresentado tem o objetivo de captar recursos para realizar o trabalho mencionado,
tão essencial ao patrimônio cultural da Arcádia sanjoanense. Esta empreitada poderá, ainda,
proporcionar uma possibilidade futura de abrir a biblioteca acadêmica ao público em geral,
disponibilizando a consulta on-line dos títulos do acervo.

Ativa no enaltecimento da língua portuguesa e no fomento dos hábitos de leitura e escrita, esta
Academia que honra meio século devoção literária roga por seu apoio para continuar fazendo mais e
melhor.

COTAS DE PARTICIPAÇÃO
Para pessoas jurídicas: Patrocínio - Cota Ouro
Valor 2.000,00 (dois mil reais)
O patrocinador terá sua logo inserida no site da Academia, no espaço destinado a noticiar os
trabalhos de organização da Biblioteca, até janeiro de 2023. Terá também seu nome inserido em
placa a ser instalada na Biblioteca.
Para pessoas físicas: Patrocínio - Cota Ouro
Valor 2.000,00 (dois mil reais)
O patrocinador terá seu nome inserido como Apoiador Ouro em placa a ser instalada na Biblioteca.
Para pessoas físicas: Patrocínio - Cota Prata
Valor 1.000,00 (um mil reais)
O patrocinador terá seu nome inserido como Apoiador Prata em placa a ser instalada na Biblioteca.
Doações voluntárias
Qualquer contribuição será muito bem-vinda!
O depósito deverá ser feito na conta-corrente da Academia de Letras de São João da Boa Vista - PIX:
CNPJ 44.834.455/0001-88 - Banco Itaú, Ag. 0022 – c/c 54792-1.
A Academia de Letras convida V. Sa. a conhecer sua Biblioteca, colocando-se a sua disposição para
esclarecer o Projeto.
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