
Bibliotecária 



Localizada no interior do estado de São Paulo, 
Lençóis Paulista carrega o título de “Cidade do 
Livro” por ter uma das maiores bibliotecas 
públicas do país, a Biblioteca Municipal “Orígenes 
Lessa” com acervo atual de 150 mil livros. 



 Seu acervo possui obras diferenciadas oriundas 
desde sua fundação, sendo muitas dessas 
obras, raras e especiais. Este acervo raro e 
especial foi transferido para o Centro de 
Documentação Histórica: O Espaço Cultural 
“Cidade do Livro”, para atender as 
necessidades quanto a preservação e 
conservação dessas obras. 



O acervo é composto por arquivos pessoais do 
escritor lençoense Orígenes Lessa e de vários 
escritores nacionais de renome, como: Antonio 
Houaiss, Olavo Bilac, Guimarães Rosa entre 
outros. Além de obras consideradas raras, 
segundo critérios de classificação (obras 
esgotadas, obras com ex-libris, edições fac-
similares), como por exemplo “L'argute et 
facete lettere” de Marc' Antonio Palazzolo de 
1585. 



Em 2014 o Espaço Cultural desenvolveu projeto 
voltado para a “Modernização do Laboratório 
de Digitalização e Preservação Digital”, 
objetivando a salvaguarda do acervo e a 
criação de uma biblioteca digital. Obteve 
contemplação junto ao edital de Modernização 
de Bibliotecas Municipais do SisEB.  



O projeto teve: 

 Duração de 18 meses; 

 Uma Bibliotecária; 

 Quatro Agentes Administrativos; 

 Apoio das diretorias de Cultura e de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 



Desenvolvendo: 

 Aquisição de equipamento; 

 Higienização; 

 Reparo; 

 Digitalização; 

 Armazenamento; 

 Compactação e conversão para OCR; 

 Disponibilização on-line. 
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Estatísticas 

 Em 10 meses obtivemos 916 acessos aos 
documentos 

Sendo que: 

478 visualizações foram livros; 

293 visualizações foram revistas; 

145 visualizações foram aos documentos 
históricos.  



Resultados: 

A partir da modernização do Laboratório de 
Digitalização, pôde-se disponibilizar e difundir 
em formato digital o seu acervo raro e outros 
documentos históricos, além da preservação 
dos documentos e livros originais.  

 



Resultados: 

Propiciando também o uso simultâneo do 
documento por vários pesquisadores, acesso 
ininterrupto das coleções (biblioteca 24 horas), 
biblioteca gratuita e acessível às várias classes 
de usuários da internet, democratizando e 
disseminando o acesso à informação, a 
memória cultural e contribuindo com a difusão 
do conhecimento. 

 



Equipe 



2017 
Trabalhos com o jornal O Eco 



Obrigada! 

Contato: 

 

espacocultural@lencoispaulista.sp.gov.br 

facebook.com/espacoculturalcidadedolivro 


