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Justificativa 

A Reunião Plenária do dia 24-4-87 resolveu, por ocasião dos festejos dos 
20 anos do CRB-1 ' Região, agraciar com a "MEDALHA RUBENS BORBA DE MO
RAES - HONRA AO MÉRITO BIBLIOTECÁRIO", o profissional que haja se distin
güido de maneira notável e relevante, nas áreas profissional e social. 

A Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra ao Mérito Bibliotecário, 
terá inúmeras vantagens para a classe e para o bibliotecário tais como: 

a) Possibilitará o reconhecimento e a divulgação de pessoas que estão 
desempenhando excelentes trabalhos no campo social e profissional, às vezes, 
obscuros e de conhecidos; 

b) motivará a panicipação efetiva de profissionais e de entidades, através 
da campanha e da movimentação geral para eleição e escolha do premiado; · 

c) motivará o engajamento dos profissionais na área profissional em que 
atua, possibilitando-o a dar sua parcela de contribuição para solução de problemas 
técnicos atuais; 

d) e, finalmente, motivará a maior participação dos profissionais nos órgãos 
de classe, propiciando não só uma renovação na direção dos mesmos, mas 
sobretudo, dando-lhes nova vitalidade. 
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I 

RUBENS BORBA ALVES DE MORAES, nasceu em Araraquara (SP), em 23 
de janeiro de 1899. Fez seus estudos na França e na Suíça. Ao voltar ao Brasil, 
em 1920, ligou-se ao movimento modernista de São Paulo. tendo .participado 
ativamente e de forma notável da Semana de Arte Moderna, ao lado de Mário 
de Andrade, O valdo de Andrade, Paulo Prado e outros. Foi um dos fundadores 
e redatores das revistas Klaxon e Terra Roxa, que tiveram considerável influência 
na moderna literatura brasileira. Como bolsista da Fundação Rockefeller estudou 
Biblioteconomia nos Estados Unidos e foi nesta especialidade que muito se 
distinguiu. De 1936 a 1942 dirigiu a Divisão de Bibliotecas do Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo, rendo promovido a reforma da Biblioteca 
Municipal e a con trução de um edifício adequado à guarda das coleções que 
tinham aumentado de forma extraordinária. Em 1940 fundou o pioneiro Curso 
de Biblioteconomia da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que dirigiu 
durante muitos anos e dele foi professor. Foi um dos fundadores da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros, da Associação Paulista de Bibliorecários e da Sociedade 
Paulista de História. Transferiu-se em 1944 para o Rio de Janeiro, onde organizou 
a Biblioteca do Ministério do Trabalho. Dirigiu a Biblioteca Nacional nos anos 
de 1945 a 1947 Em 1948 participou nos EUA da I Reunião dos Bibliotecários 
da América, sendo eleito para a Comissão Permanente que então se criou. Reco
nhecido como autoridade internacional em sua especialidade, foi nomeado sub
diretor da Biblioteca da ONU, cargo que deixou dois anos depois para exercer 
o de diretor do Centro de Informações da ONU para a Bélgica, França· e Luxem
burgo, com sede em Paris. Em 1954 voltou a Nova Iorque, onde exerceu o 
cargo de diretor da Biblioteca da ONU até 1959, ano em que se aposentou. 
Dirigiu também a Biblioteca Histórica Brasileira, de que tomou a iniciativa 
e ficou constituída por 20 volumes. Militante do amigo Partido Democrático, 
fundou com Tácito de Almeida e outros companheiros, a Liga de Defesa Paulista 
e fez parte das forças que combateram na Revolução Constitucionalista de 1932 
Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (secretário em 
1939), da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasiliense de Letras, da 
Associação Brasileira de Escritores, da Associação dos Professores Universitários 
de História, membro correspondente da Hispanic Society of America e outras 
agremiações científicas. Foi professor titular e, depois, professor emérito da 
Universidade de Brasília. Recebeu a medalha Rio Branco, do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil, e o grau de grande-oficial da Ordem Ouissan 
Alaouite. Entre seus trabalhos destaca-se o Manual Bibliográfico de Estudos 
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Brasileiros (1949), no qual contou com a colaboração do prof. William Berrien, 
da Universidade de Harvard, e a assistência de Francisco de Assis Barbosa. Além 
dos trabalho referidos, publicou: Le Chevalier au Barizel, em colaboração com 
Constam Bourquin, drama apresentado em Genebra no Thêatre de Plainpalais, 
em 1919; Domingo dos Século:,~ ensaios de literatura moderna, Rio de Janeiro, 
1925; Contribuição para a História do Povoamento de São Paulo até fins do 
século XVII, sep. do Boi. Geográfico, v. III, n9 30, São Paulo; Povoamento de 
São Paulo nos Séculos XVI, XVII e XVIII, São Paulo, 1943; O Problema das 
Bibliotecas Brasileiras, Rio de Janeiro, 1943; 2' ed. no Boletim Bibliográfico 
da Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, v. 42, n9 1, p. 9-21, jan./mar. 1981; 
3' ed., Brasília, ABDF, 1983; Bibliographia Brasiliana -A Bibliographic Essay 
or Rare . Books on Brazil, Amsterdã, 1958159; 2' ed., rev. e ampl., Los Angeles, 
1983; Bibliografia Brasileira do Período Colonial, São Paulo, 1969 (incluída 
na 2' ed. da Bibliographia Brasiliana); O Bibliófilo Aprendiz, São Paulo, 1965; 
2' ed., 1975; Livros e Bibliotecas no Brasil Colonial, São Paulo, 1979. Rubens 
Borba Alves de Moraes foi um grande colecionador: deixou a maior biblioteca 
de livros raros sobre o Brasil, que foi destinada à Biblioteca José Mindlin -
Centro Internacional de Estudos Bibliográficos e Luso-Brasileiros. Passou os 
últimos anos de vida em sua chácara de Bragança Paulista, dedicado a colecionar 
livros raros. Faleceu em 2 de setembro de 1986. 
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PORTARIA CRB-1N9 001, DE 24 DE ABRIL DE 1987 

Cria a Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra ao Mérito 
Bibliotecán'o. 

O Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - Primeira Região, 
CRB-1 , usando da atribuição que lhe confere o Capítulo III , an. 14, item IX, 
alínea i, do Regimento Interno, institui: 

Art. } 9 Fica criada a "Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra ao 
Mérito Bibliotecário", que se destina a premiar aquele que haja se distingüido 
de maneira notável e relevante, nas áreas profissional e social. 

Parágrafo único. É escolh{do, como patrono da Medalha de Honra ao 
Mérito Bibliotecário, Rubens Borba de Moraes. 

Art. 29 O regulamento da Medalha Rubens Borba de Moraes será baixado 
em Panaria do Conselho Regional de Biblioteconomia - Primeira Região, CRB-1 

Art. 39 Esta Panaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Brasília, 24 de abril de 1987. 

PORTARIA CRB-1 N9 002, DE 29 DE MAIO DE 1987 

O Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - Primeira Região, 
CRB-1, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 1 \' Aprovar o Regulamento da "Medalha Rubens Borba de Moraes 
- Honra ao Mérito Bibliotecário", na forma do anexo único. 

Art. 29 Esta Panaria entra em vigor na data de sua assinatura . 

. Brasília, 29 de maio de 1987. 
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Anexo a Portaria n9 002, de 29-5-87 

REGULAMENTO DA "MEDALHA RUBENS BORBA DE MORAES -
HONRA AO MÉRITO BIBLIOTECÁRIO" 

Art. 19 A administração da Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra 
ao Mérito Bibliotecário, instituída pelo art. l 9 da Portaria CRB-1-001, de 24-4-87, 
passa a ter a seguinte regulamentação: 

CAPÍTIJLO I 

Dos Critérios de Concessão 

Art. 29 A Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra ao Mérito Bibliote
cário, será concedida a profissionais que hajam se destacado de modo superior 
a natural expectativa para a expansão e o aperfeiçoamento, na l ' Região, das 
áreas profissional e social, e que hajam participado, nessas áreas, com valiosa 
cooperação para a concretização dos seus planos e programas de trabalho, 
e aos que, pelo profundo conhecimento técnico, hajam apresentado contribuição 
efetiva e significativa à elevação do nível de eficiência das áreas profissional 
e social da Biblioteconomia. 

CAPÍTIJLO II 

Das Características da Medalha 

Art. 39 A Medalha Rubens Borba de Moraes - Honra ao Mérito Bibliote
cário terá as seguintes características: 

- Peça metálica, folheada a ouro, em formato redondo, com 40cm de 
diâmetro, tendo ao centro, no anverso, o perfil de Rubens Borba de Moraes 
em alto relevo, orlado na pane superior com os dizeres: "Medalha Rubens 
Borba de Moraes", e na parte inferior "Honra ao Mérito Bibliotecário"; no reverso, 
os dois emblemas da Biblioteconomia: a lâmpada de Aladim e um livro aberro, 
orlado na parte superior com os dizeres: "Conselho Regional de Biblioteco
nomia" e na parte inferior "p Região". 
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§ l 9 A medalha terá os seguintes acessórios: 
a) fita-colar, com 4cm de largura por 38cm de comprimento útil, em cor 

violeta debruada de branco; 
b) presilha dourada; 
c) estojo de madeira forrado, em cor verde, com· encaixe para a medalha. 
§ 29 Acompanhará a medalha e acessórios o respectivo diploma assinado 

pelo Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - 1 • Região. 

CAPÍTULO III 

Da Administração 

Art. 49 O processamento da concessão da Medalha Rubens Borba de Mo
raes - Honra ao Mérito Bibliotecário, é elaborado pelo Conselho da Medalha, 
composto dos seguintes membros do CRB-1: 

I - Presidente; 
II - Vice-Presidente; 
III - l 9-Secretário; 
N - 29-Secretário; 
V -Tesoureiro; 
VI - Membros Efetivos; 
VII - Suplentes; 
VIII - Membros Natos. 

Parágrafo único. O Conselho é presidido pelo Presidente do CRB-1 . 

Art. 59 O CRB-1 tem sob sua responsabilidade a guarda dos Diplomas 
e Medalhas. 

Art. 69 As propostas de candidatos à Medalha serão apresentadas ao Conse
lho, através de consulta aos profissionais inscritos no CRB-1. 

§ 19 As propostas deverão chegar ao CRB-1 até o dia 26 de julho de 
cada ano. 

§ 29 Dos cinco profissionais mais votados, será escolhido um, através de 
votação, realizada em Reunião Plenária, imediatamente anterior à data da Reunião 
da entrega da Medalha. 

Art. 79 As reuniões do CRB para a escolha do profissional que receberá 
a Medalha, realizar-se-ão com a presença de, pelo menos, da maioria de seus 
membros efetivos. 

Parágrafo único. O Conselho poderá reunir-se em sessão extraordinária, 
em qualquer época, para tratar de assunto de interesse da "Medalha Rubens 
Borba de Moraes - Honra ao Mérito Bibliotecário' '.. 
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Art. 89 A Medalha será entregue anualmente ao profissional agraciado, 
em Reunião Solene, no dia 16 de agosto, ou ·próximo a data comemorativa 
do aniversário de criação do Conselho Regional de Biblioteconomia - l1 Região 

CONSIDERAÇÕES E SIMBOLISMO SOBRE A "MEDALHA RUBENS BORBA DE 
MORAES - HONRA AO MÉRITO BIBLIOTECÁRIO" 

Emblemas. Lâmpada de Aladim e livro aberto. 
Lâmpada de Aladim - Desde os tempos antigos simboliza a perene vigília, 
a atividade intelectual e o árduo trabalho das especulações Htero-científicas. 
Livro aberto - Significa o oferecimento da educação e da cultura. 
Fita violeta - Representa a cor da pedra ametista, clássica pedra da amizade 
que reforça a memória e utilizada na confecção do Anel de Grau Bibliotecário. 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições 

Art. 99 O Presidente do Conselho, Presidente do CRB-1, tem as seguintes 
atribuições: 

I - presidir as sessões do Conselho; 
II - decidir, em caso de empate, sobre o profissional que será agraciado. 

Art. 1 O. O Secretário do Conselho, l 9-Secretário do CRB-1 , tem as seguintes 
atribuições: 

I - organizar o arquivo da medalha; 

II - secreta:i~r as sessõ~s do ~onselho, as sessões solenes de entrega 
da medalha e redigir atas em livro proprio; 

III - providenciar as propostas a serem submetidas ao Conselho; 
IV - providenciar o preparo das Portarias agraciadoras e dos respectivos 

diplomas; 

V - organizar o relatório anual, a ser submetido ao presidente do Conselho 
até o dia 30 de dezembro de cada ano; 

VI - preparar e expedir a correspondência da "Medalha Rubens Borba 
de Moraes - Honra ao Mérito Bibliotecário"; 

V::.I - organizar a galeria dos agraciados na sede do CRB-1; 
VIII - registrar em livro próprio a presença dos participantes da sessão 

solene de entrega da medalha. 
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CAPÍTULO V 

Disposições Finais 

Art. 11. Este regulamento entra em vigor na data de sua assinatura. 

Brasília, 29 de maio de 1987 
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