Secretaria da Cultura -

Inscrições abertas para o curso de preservação de livros da Biblioteca
Biblioteca
Postado em: 05/02/2019

Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso de
preservação de obras gerais (Capa dura: reaproveitamento e nova encadernação com gravação).
As aulas, que acontecem das 9h às 17h, têm início no dia 9 de março, seguem nos dias 16, 23 e 30
do mesmo mês e se encerram em 6 de abril, na Divisão de Preservação da BPP. Para participar, é
necessário se inscrever até o dia 7 de março pelo e-mail amigosdabppr@gmail.com ou pelo telefone
(41) 3221-4966.

Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso de
preservação de obras gerais (Capa dura: reaproveitamento e nova encadernação com gravação).
As aulas, que acontecem das 9h às 17h, têm início no dia 9 de março, seguem nos dias 16, 23 e 30
do mesmo mês e se encerram em 6 de abril, na Divisão de Preservação da BPP. Para participar, é
necessário se inscrever até o dia 7 de março pelo e-mail amigosdabppr@gmail.com ou pelo telefone
(41) 3221-4966.
O curso, promovido pela Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná (AABIPAR), é
ministrado pela especialista em conservação de bens culturais móveis Bety Te. Brykczynski de
Luna, que ensina técnicas para realizar pequenos reparos, recuperação de capas e costura de
caderno único e folhas soltas.
Os valores da taxa de inscrição são de R$ 580 para associados à AABIPAR (Associação dos
Amigos da Biblioteca Pública do Paraná) e R$ 680 para não associados, e podem ser parcelados
em até 3 vezes no cartão. O curso oferece certificado de 40h.
Serviço:
Curso de Preservação de Obras Gerais &mdash; Módulo II: Capa dura (Reaproveitamento e Nova
Encadernação com Gravação)
Ministrante: Bety Te. Brykczynski de Luna, especialista em Conservação de Bens Culturais Móveis
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Dias: 09, 16, 23, 30 de março e 6 de abril
Inscrições até dia 7 de março
Mais informações: amigosdabppr@gmail.com / 3221-4966 (Bruno José Leonardi)
Rua Cândido Lopes, 133, Centro &mdash; Curitiba (PR)
Valores: R$ 580 (associados) e R$ 680 (não associados)
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