


Em www.iai.spk-berlin.de/apadrinamiento-de-libros você 
encontra livros que precisam ser restaurados urgentemen-
te. Em sua maioria trata-se de obras sobre a geografia da 
América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, e de crônicas 
de viagem sobre essas regiões.

Em suas Reisebriefe aus Mexiko, Eduard Seler (1849-
1922) relata sua viagem de Bremen para o Mississipi, sua  
travessia até o Rio Grande e descobertas pelo México se-
guindo os vestígios dos Astecas. O fundador dos estudos 
pré-colombianos e do México Antigo na Alemanha dedicou-
se em seus estudos sobretudo a escritas, mitos e religiões 
antigas dos povos ameríndios.  

Uma outra obra documenta os quatro anos da expedição 
do zoólogo e botânico inglês Alfred Russel Wallace 
(1823 -1913) na região do Amazonas. Wallace analisou a  
distribuição geográfica de espécies animais e tornou-se con-
hecido através da sua divisão do mundo em zonas biogeo-
gráficas (Linha de Wallace).

A obra de Erasmus Franciscus (1627-1694) conta sobre 
os habitantes, flora e fauna da Guiné e América através de 
muitas ilustrações e chapas de cobre adornadas. Seus livros 
se dirigiam sobretudo a um público geral para o qual reuniu 
uma coleção de curiosidades e raridades do mundo inteiro, 
vinculando-a a histórias divertidas.

Esses são apenas alguns exemplos desses valiosos  
documentos históricos que precisam com urgência 
da sua ajuda. Torne-se um padrinho!

A coleção do Instituto 
Ibero-Americano contém 
um enorme acervo de 
livros raros e valiosos, 
do século XVI ao século 
XX. Muitos desses livros 
tornaram-se um exem-
plar único com história  

própria e revelam, através de anotações e observações 
feitas à mão, detalhes sobre seus donos e a recepção dos 
textos. Infelizmente, o tempo e o uso intenso deixaram  
claras marcas em algumas obras. Somente mediante uma 
restauração profissional os danos poderão ser eliminados e 
os livros recuperados.

 
Procuram-se padrinhos de livros!

Ajude-nos a preservar o legado cultural da Ibero-
América e evitar sua destruição. Com seu enga-
jamento você garante o futuro dessas obras e a 
conservação de importantes fontes de conheci-
mento sobre esse espaço cultural. Além disso, 
os livros poderão ser digitalizados tornando-se 
acessíveis ao mundo inteiro.

Ajude-nos com a sua doação ou tornando-se  
padrinho de livros!

Gostaria de me tornar padrinho do livro

 
Nome e sobrenome

Instituição

Rua, número

CEP, local

E-mail       Telefone                                                  

Valor da doação:                         €

         Para o livro: 

 
                            (Título ou código de identificação do livro)

         Por favor, escolham um livro para mim  

Transfiro o valor em benefício do Instituto Ibero-Americano

Beneficiário:   Bundeskasse Trier
Referência:   Buchpatenschaften IAI
Número da conta:   21 001 030           
Código bancario:   210 000 00
Instituição bancária:  Bundesbank Kiel
Número de referência do cliente: 109750166813 IAI

Local, data                     Assinatura

Agradecemos o seu apoio!  

Você receberá um certificado de doação. A partir de uma doação de 200 euros, você 

pode mediante solicitação ser mencionado como doador na nossa homepage ou em um 

ex-libris.

„O Instituto Ibero-Americano é o farol 
da nossa cultura“

Carlos Fuentes


