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Introdução
Prezado usuário da Biblio-Securato,
Elaboramos com muito carinho uma relação com dicas sobre atitudes básicas que te
auxiliarão nos cuidados com os livros, sejam seus ou emprestados.

Cuide bem dos seus livros
Leia a seguir dicas de cuidados básicos que podem fazer toda a diferença para a
preservação e conservação de seus livros pessoais.
●

●
●
●

●

●

●

Manuseie livros e documentos com as mãos limpas. Lave e seque bem as mãos antes
de começar a leitura - isso é básico e muito importante para manter os livros em
bom estado. Nunca manuseie um livro com as mãos molhadas ou sujas.
Nunca apoie os cotovelos sobre os livros durante a leitura. A costura e a lombada do
livro podem se romper, além de criar orelhas.
Utilize marcadores de páginas, evite dobrar e marcar páginas com objetos como:
clips, lápis, caneta e outros, para não deformar o papel.
Poeira - evite o acúmulo de poeira nos livros, principalmente naqueles que estão há
muito tempo parados na estante, procure mantê-los limpos fazendo a manutenção
com um espanador de plumas, periodicamente.
Não dobre o livro - quando se dobra os livros, as folhas podem se soltar; e isso,
certamente, não é legal. Mesmo que não se soltem da primeira vez, há uma
deterioração gradativa. Utilize um marcador apropriado para indicar o ponto em
que a leitura foi interrompida.
Encapar - é possível revestir o livro com papel ou plástico. Além de conservar, você
pode customizar ou envolver em plástico transparente, para manter as
características originais da capa. A decisão de encapar cabe ao dono do livro - não
é permitido alterar a estrutura e a aparência de livros que pertençam a bibliotecas.
Onde guardar - separe um local para guarda dos livros, de preferência em uma
estante para que fiquem arrumados e de fácil acesso.
○ A organização é primordial no cuidado e preservação do material.
○ Nunca guarde os livros em estantes fechadas. Elas funcionam como estufas e
facilitam a proliferação de insetos e a retenção de umidade.

Cuide do acervo da Biblioteca
Fique atento às instruções a seguir e faça um bom uso da Biblioteca. Com estes cuidados,
você contribui para prolongar a vida útil do acervo, preservando a informação e a estrutura
física das obras.
● Faça anotações no seu caderno e não sublinhe o texto dos livros, mesmo que a
lápis. As anotações importantes para você podem não ser importantes para outro
usuário - evite a poluição visual.
● Alimentos e líquidos causam danos irreversíveis aos materiais. Por favor, não coma
ou beba perto de um livro.
● Evite passar o dedo na língua para virar a página, porque a saliva é ácida e com o
tempo deteriora o papel, além de ser extremamente anti-higiênico, uma vez que
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●
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●
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esse material passa pelas mãos de muitas pessoas. O ideal é virar a página pela
parte superior da folha, evitando manchas irreversíveis.
Ao rasgar ou recortar folhas, figuras e capítulos de livros você estará mutilando a
informação, que poderá ser única e insubstituível, e que é de uso de todos. Não
faça isso.
Fitas adesivas, com o tempo, amarelam o papel, podem danificar o texto e são de
difícil remoção. Por isso, não cole fitas adesivas em livros.
Ao ler um livro, evite abri-lo totalmente, pois isso pode comprometer a estrutura
de sua encadernação.
A fumaça do cigarro e as cinzas amarelam e mancham os livros, além do odor que
fica no material; portanto, não fume perto das obras.
Quando for escrever, nunca use livros e documentos como apoio.
Retire-os da estante puxando-os pelo centro da lombada, e não pela parte superior.
Acondicione-os em posição vertical, nunca com a lombada para baixo ou para cima.
Se você observou algum dano em um livro de nossa Biblioteca, por favor nos
informe.

Cuide de você e dos livros - Covid-19
●

●
●

Para livros que possam ter estado em contato com o vírus, o desinfetante mais
eficiente é o tempo. Por isso, recomenda-se simplesmente não fazer nada – esperar
e manter os livros em quarentena por, no mínimo, 5 dias. Assim, evitam-se duas
coisas: a proliferação do vírus e a danificação do livro decorrente da aplicação de
materiais de limpeza.
Não utilize nenhum tipo de produto na intenção de desinfetar o livro, pois isso
apenas irá estragar o material.
Na Biblio-Securato, todos os livros devolvidos ficarão em quarentena até que seja
seguro voltar ao acervo ou atender a uma reserva.
“A leitura de todos bons livros é como uma conversa com os
melhores espíritos dos séculos passados, que foram seus
autores, e é uma conversa estudada, na qual eles nos
revelam seus melhores pensamentos” René Descartes
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