REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA JOSÉ BAETA VIANNA

UMA PUBLICAÇÃO DE Associação Médica de Minas
Gerais • Centro de Ciências Biológicas e da Saúde Unimontes • Centro de Ciências Biomédicas - Fundação
Universidade Federal de Uberlândia • Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais • Cooperativa Editora e de
Cultura Médica • Faculdade de Ciências Médicas Dr. José
Antônio Ga rcia Coutinho • Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais • Faculdade de Ciências Médicas
da Unifenas • Faculdade de Medicina de Barbacena •
Faculdade de Medicina de Itajubá • Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora •
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais • Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro •
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais
Editor Geral: Enio Roberto Pietra Pedroso
Editores Associados: Enio Cardillo Vieira • Ennio
Leão • Francisco José Penna • Joel Alves Lamounier •
Manoel Otávio da Costa Rocha • Maria Isabel Toulson
Davisson Correia
Conselho Editorial: Alcino Lázaro da Si l va - Be l o
Horizonte (MG) • Aluízio Prata - Uberaba (MG) • Ana
Maria Arruda Lana - Belo Ho r i zonte (MG) • Carlos
Mauricio F. Antunes - Belo Ho r i zonte (MG) • Edmund
Chada Baracat - São Paulo (SP) • Elsa Regina Justo Giugliani
- Po rto Alegre (RS) • Fausto Edmundo Pe reira - Vitória (ES)
• Fernando Antônio Me n ezes da Si l va - Boa Vista (RR) •
Geraldo Brasileiro Filho - Belo Ho r i zonte (MG) • Giselia
Alves Pontes da Si l va - Recife (PE) • João Pe reira Leite Ribeirão Preto (SP) • José Ed u a rdo Dutra de Ol i veira Ribeirão Preto (SP) • Júlio Sergio Ma rchini - São Paulo (SP)
• Luiz Gonzaga Vaz Coelho - Belo Ho r i zonte (MG) • Ma r i a
Ermelinda Camilo - (Lisboa-Portugal) • Maria Inês Boechat
- Los Angeles (EUA) • Ma u ro Fontelles - Belém (PA) •
Miguel Tanus Jorge - Uberlândia (MG) • Nilce Mi t i k o
Matsuda - São Paulo (SP) • Paulo César Brandão Veiga
Jardim - Goiânia (GO) • Ricardo Bastos - Juiz de Fora (MG)
• Ricardo Qu e i roz Gurgel - Aracaju (SE) • Ricardo Shoiti
Komatsu - Marília (SP) • Tânia Torres Rosa - Brasília (DF)
Conselho Administrativo: Adelino Mo reira de
Carvalho • Castinaldo Bastos Santos • Cristiano Gonzaga
da Mata Machado • Davidson Pires de Lima • Edson Luiz
Fernandes • Francisco Ernesto Barbosa Filho • Geraldo
Brasileiro Filho • Maurício Leão de Rezende • José Olindo
Duarte Ferreira • José Orleans da Costa • Francisco
Marcos Barros • Sérgio Visoni • Valéria Bonetti
Diretor Executivo: Ma rco Antônio Go n ç a l ves
Rodrigues
Secretária e Normalização Bibliográfica: Maria
Piedade Fernandes Ribeiro Leite
Editora: Cooperativa Editora e de Cultura Médica Ltda.
(Coopmed)
Capa, projeto gráfico, composição eletrônica e
produção: Folium
Tiragem: 5.000 exemplares
Correspondência e artigos

Coopmed
Revista Médica de Minas Gerais
Av. Alfredo Balena, 190
30130-100 • Belo Horizonte • MG • Brasil
Fone: (31) 3273 1955 Fax: (31) 3226 7955

Desde os tempos mais antigos, na Grécia e no Egito, os sábios com
todo o conhecimento existente reuniam-se em bibliotecas. Posteriormente,
esses locais tornaram-se núcleos de ensino, que evoluíram para universidades e até hoje na biblioteca está o cerne e a alma cultural da sociedade.
Parodiando Monteiro Lobato em “um país se faz com homens e livros”,
pode-se dizer que “um profissional da saúde se faz com doentes e livros”.
A Biblioteca José Baeta Vianna foi inaugurada no início da década de
1960 e, em pouco tempo, tornou-se uma das melhores da América Latina
em número de livros e com mais de mil periódicos atualizados ao mês.
Nessa época, como Biblioteca da Medicina, ela atendia a uma comunidade
constituída por menos de 5.000 médicos, professores e estudantes.
Entretanto, a realidade atual é diferente, pois, dentro da mesma estrutura inicial, já em parte destruída pelo tempo, ela tornou-se a Biblioteca da Saúde
e está disponível para mais de 30.000 estudantes e profissionais de
Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, além de
muitos outros que buscam conhecimento em suas estantes.
Apesar dessa prestigiosa posição, é lamentável perceber a carência de
l i v ros, de periódicos e de material informatizado, que tem afastado os
usuários daquela que era um dos lugares mais freqüentados de nossa
Universidade. Tal situação de extrema gravidade prejudica não apenas a
formação profissional, mas também as consultas em busca de soluções
individuais e coletivas na área da Saúde.
A única maneira de modificar essa triste realidade é propor a construção
de uma nova biblioteca, que harmonize o tradicional acervo de livros e periódicos com as hipermídias, em que a imagem, o texto e o som se completam. Esse complexo de informações científicas irá englobar setores de consultas, além de um centro de eventos, conectado por rede em tempo real,
para transmissões locais e a distância. A nova edificação terá ainda outros
auditórios, salas de aula e um Departamento de Ética, que reunirá as principais entidades de classe da saúde. O Centro de Memória da Medicina e a
Revista Médica de Minas Gerais também ocuparão um espaço de destaque
na Biblioteca. Uma área de convivência, com exposições, lanchonete, terminais de computador e de bancos, bem como todos os recursos que
facilitem as diferentes necessidades dos freqüentadores da Biblioteca completarão a nova estrutura composta por oito pavimentos de mil metros
quadrados cada um.
Essa obra pode ser concretizada no período de um ano, desde que se
consigam recursos financeiros suficientes. Para que todos possamos ver
a nossa querida J. Baeta Vianna tornar-se novamente uma das melhores
bibliotecas universitárias e um local que todos teremos prazer em freqüentar, é indispensável a criatividade e as idéias de todos. O projeto preliminar está disponível. Por favor, tragam sugestões para seu aprimoramento e para a obtenção dos recursos que tornarão a Nova J. Baeta
Vianna uma realidade feliz.
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