O ACERVO SONORO DO ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA

por Sueli Maria Petry*
•
Jose

Com a presente comunicação o Arquivo Histórico

Ferreira da Silva pretende relatar o resultado de um desa40,Y4p,
ado em abril de 1897, quando recebeu como doação o acervo da P..C.ge.
!•
Radio Clube de Blumenau.
Fundada em 1935, esta rádio foi a pioneira em Santa Catarina. Seu acervo sonoro está constituído de 8 mil discos.
Esta documentação pelas suas características especiais exigiu reflexões quanto aos critérios e procedimentos a serem adotados e que viessem atender as finalidades que se propõe o

Arquivo

Histórico José Ferreira da Silva.
O desconhecimento de uma bibliografia contendo normas para o arranjo e a descrição desta documentação levou-nos a idealizar
um método que agilizasse a informação ao pesquisador. Este método
tem_se mostrado bastante eficiente atingindo os objetivos

propos-

tos. Permite em um primeiro momento dar uma ideia de conjunto

do

acervo sonoro de acordo com a sua ordem de entrada. Numa segunda etapa,pretende-se dar continuidade ao processamento técnico dos discos através da descrição individual do documento,catalogando atreves de fichas com remissivas (autor, título, interprete, ritmo).
Em síntese, são estes os procedimentos adotados pelo Argui
vo Histórico Jose Ferreira da Silva, relacionados ao tratamento
seu arquivo sonoro.
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do

DEBATES

Terminada a exposição, acima transcrita, foram efetuadas
as seguintes indagações:

Rita Maria Dacol Tomazzi, do Museu Histórico Antônio Granemann de Souza;
" O catálogo sobre informações de discos V.S. já possui e
emprestaria, visto

possuirmos pequena quantidade de

no-lo
discos

nacionais e estrangeiros.
Simoni C. Oliveira, Arquivista do Jornal A Notícia;
"Refere-se mais a uma curiosidade, Sempre tive a informação de que
discos deveriam ser arranjados verticalmente. Diante da sua colo
cação, gostaria de saber se o conceito que eu tenho procede."
Ana Juçara da Rocha, do Museu Histórico Antônio Granemann
de Souza;
"Aplicar uma camada de silicone levemente e repetir quando?"

Encerradas as perguntas o palestrante deu as explicações
necessárias a cada um dos interlocutores.
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