
LIBRARYOFCONGRESSOFFICE, BRAZIL
AMERICAN CONSULATE GENERAL 
Av. Près. Wilson 147-Tel.: 292-7117 

20030-RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 07.12.92
Escola de Artes Visuais 
Rua Jardim Botânico, 414 
Parque Lage
22461-000 Rio de Janeiro - RJ

Prezados Senhores:

Por meio desta vimos indagar da possibilidade de sua instituição
enviar regularmente suas publicações à Biblioteca do Congresso dos Estados 
Unidos, através de seu Escritório no Rio de Janeiro.

A Biblioteca do Congresso é considerada a Biblioteca Nacional dos
Estados Unidos. Suas coleções estão à disposição do Congresso Americano, de 
outras organizações governamentais e do público em geral para consultas e 
pesquisas. Visando oferecer o mais eficiente serviço, a Biblioteca procura 
continuamente aumentar seu acervo de obras editadas por instituições públicas, 
científicas e culturais de outros países.

Seu Escritório no Rio de Janeiro tem por finalidade adquirir as
publicações brasileiras, catalogá-las e enviá-las a Washington. Além disso, 
também edita um boletim bibliográfico bimestral - Accessions List: Brazil - 
que divulga a bibliografia brasileira corrente entre as bibliotecas americanas 
de pesquisa interessadas em assuntos brasileiros.

Interessa à Biblioteca receber publicações em todas as áreas do
conhecimento e nos mais diversos tipos e formatos: livros, planos de trabalho, 
relatórios técnicos e administrativos, revistas, boletins, jornais, anuários, 
folhetos, mapas, discos, partituras, cartazes, listas de duplicatas, etc...

Na expectativa de que nosso pedido seja acolhido favoravelmente,
t-mpims a liberdade de incluir uma etiqueta com nosso endereço.

Aguardando suas notícias, apresentamos nossas cordiais saudações.

lm/12.92
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