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Resumo
O BOLETIM DO ARQUIVO EDGARD LEUENROTH – O AEL via Internet – é um
informativo mensal do Arquivo Edgard Leuenroth/Centro de Pesquisa e Documentação
Social, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). Faz parte das listas de discussões da UNICAMP
https://www.listas.unicamp.br/ desde o ano de 1999; teve sua origem Seção de Pesquisa
do AEL. Para adicionar, remover ou mudar o endereço eletrônico, o assinante se
submete ao moderador da lista. Em formato de texto simples, o assinante recebe
informações das atividades do AEL, bem como de interesse para pesquisadores e
profissionais da área de arquivos e afins: editais, cursos, seminários, oficinas,
congressos etc. O boletim propicia ainda visualizar o desenvolvimento da instituição
nestes últimos 14 anos: reformas da antiga sede e construção da nova, aquisição de
equipamentos para atender melhor o pesquisador, desenvolvimento de projetos,
qualificação de seus técnicos, acervos mais consultados, assim como a recepção de
novos, visitas de pesquisadores do país e do exterior em busca das fontes documentais
aqui depositadas, mudanças significativas de acesso aos fundos e coleções:
PESQUISARQH (http://www.unicamp.br/sahu/) e SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA
UNICAMP (http://www.sbu.unicamp.br/portal/). O boletim divulga também o Catálogo
de Resumos Teses e Dissertações Pesquisas no Acervo do Arquivo Edgard Leuenroth e
incentiva os consulentes do Arquivo a divulgarem sua produção intelectual. Atualmente
são 6.172 inscritos que usufruem deste boletim eletrônico. Alvaro Bianchi (Editor),
Emerson Marques da Costa (Apoio Técnico à Informática) e Silvia Modena (Seção de
Preservação e Difusão) são os responsáveis atuais pela publicação.
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