RELATO DA VISITA AO ARQUIVO MUNICIPAL E BIBLIOTECA HISTÓRICA
ESTADUAL DE BIBLEFELD - ALEMANHA

Maria Tereza Tertitschnij*
Em passeio pela Alemanha, instalei-me na cidade de Bielefeld, a 400 Km
capital Berlim. Ccm aproximadamente 250 mil habitantes, a cidade conserva

da
sua

história através de sua arquitetura, seus parques e jardins, sem com isso perder
sua modernidade Andando por suas ruas empreendemos que podemos progredir,

sem

com isso, esquecer o passado, que é a base do nosso presente.
Coa entrevista previamente marcada reservei um dia para conhecer o Arquivo/
Biblioteca da cidade. Fui recebida pelo seu Diretor Frot a Dr. Reinhard Vogelsang,
historiador, bibliotecário e arquivista e um proflindo conhecedor da história

de

Bielefeld.
Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliotek foi fundado em 1876 pelo
Conselho Histórico do Condado de Ravensberg e antes da virada do século foitrans
ferido para a cidade de Bielefeld.
Arquivo/Biblioteca fica localizado no Centro da cidade, numa rua de pouco
tránsito e ocupa um prédio de 2 andares. Seu horário de fUncionamento é 2 a feira
das 14:00 hs és 18:00 hs e de 3 a a 6 a feira das 8430 hs és 17:00 hs, atendendo o

pUblico em geral.
Logo na entrada há una exposição permanente de peças históricas da cidade ,
doadas pela comunidade caro: vasos, móveis, bicicletas, motores, aparelhos domes
ticos, quadros, fotos, maquetes da cidade de antes e depois da guerra. Através
desse material o Diretor apresentou-me rápida Viaáo histórica da cidade. Em

se-

guida fui apresentada ao quadro técnico do Arquivo/Biblioteca, constituido de 8
arquivistas e 2 bibliotecários, pessoas extremamente sérias e profissionais.
No segundo andar do prédio, encontra-se a Biblioteca, que contém aproximada
mente 85.000 volumes, incluindo obras como: História de Bielefeld e Westfalen
História Geral, Econcmia, Direito Social, Religião, Colônias, Artes, Geografia ,
Ciências Naturais, Folclore e Literatura, etc. Todos os volumes estão classifica
dos e catalogados. A Biblioteca é ampla e bem arejada, posa m uma sala de pesqui
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sa em separado onde através de uma janela de vidro a bibliotecária observa e auxilia os usuários quando requisitada. Na sala de pesquisa além de mesas para duas
pessoas há uma leitora de microfilmes para quem esta pesquisando nos documentos
do arquivo.
Convem ressaltar, que todos os documentos do Arquivo estão devidamente iden
tificados, iventariados e microfilmados e são recuperados através de um moderno
computador. Também neste andar, está toda a documentação icnografica e cartográfica, cerca de 5.000 documentos, incluindo uma interessante coleção de cartazes,
que mostram os acontecimentos culturais e políticos da cidade, armazenados

em

mapotecas verticais.
A seção de fotografias conta com 40.000 fotos de personalidades da cidade ,
eventos importantes como a visita de Hitler a Bielefeld e algo que me chamou aten
ção, fotos com a evolução das ruas da cidade. As fotos são coladas em um papelão
e guardadas em caixas especialmente confeccionadas para este fim, assim como

os

slides. Há recortes de jornais dos últimos 180 anos sobre a cidade.
No sub-solo encontra-se os documentos do Arquivo O lugar

e

amplo, climati-

zado e com um grande número de estantes deslizantes. O acesso s6 e permitido

a

técnicos e visitantes especiais. Os documentos são acondicionados em pastas suspensas, caixas arquivos e alguns são encadernados. O documento mais antigo

da

Biblioteca/Arquivo data de 1287, uma certidão em pergaminho. O documento conside
rado o mais importante da Biblioteca/Arquivo

e

a carta, onde a cidade passa

a

chaMar-se Bielefeld, escrito em latim do ano de 1326, acompanhado de selos de ce
ra da época. O acervo também conta com atas da cidade do, século XVI ao século
XX, documentações administrativas e de comércio.
A restauração dos documentos fica a cargo de uma instituição que faz esse
serviçopara toda as repartições públicas, incluindo o Arquivo/Biblioteca.
A última aquisição do Arquivo/Biblioteca foi uma máquina fotográfica moderna e de grande porte, onde o pesquisador poderá reproduzir os documentos e as fo
tografias, complementando assim sua pesquisa.
Conclui que com boa vontade dos governantes, os Arquivos podem ser órgãos
verdadeiramente vivos e atuantes e ter o reconhecimento de seu valor e importância pelas autoridades e a comunidade, para tornar-se uma instituição de destaque
em qualquer organograma governamental devido sua importante contribuição a sucie
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dade, na guarda, preservação e divulgação da documentação histórica e cultural.
Arquivarei na memória, tudo que vi e ouvi para que num fUturo próximo possa colocar em prática embasada na infra-estrutura e valorização que o Arquivo
Público do Estado merece, esta valiosa e importante experiência.

Carta, escrita em latim do ano 1320, onde a cidade passa a chamar-Se Dielefeld.

Documento unis antigo, do ano de 1287, certidlo em pergaminho.
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